Besluitenlijst B&W vergadering
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L.W.C.M. van der Meijs
R.A.H. Gossink, S.R.C. Hillenaar, L.W.C.M. van der Meijs, B van Veldhuizen-van
Oort en J.H.R. Tonneyck
Peter Werkman afwezig. Jessica Tonneyck als locosecretaris.

A

Openbare adviesnota's

A.1

Addendum DVO Regionale Samenwerking Leerplicht - archivering
Dit voorstel betreft een aanvullend besluit voor archivering en vernietiging van de
leerplichtdossiers in de regionale leerplichtadministratie bij de gemeente Doetinchem
zoals belegd in de Dienstverleningsovereenkomst ‘Leerplicht regio Achterhoek’.
Besluit (Conform advies):

•

•

A.2

Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Doetinchem om
namens het college van Doesburg het archiefbeheer uit te voeren van de
archiefbescheiden die ontvangen of opgemaakt worden op grond van de door
het college aan de gemeente Doetinchem gemandateerde taken in het kader
van de Leerplichtwet.
In te stemmen met het addendum op het DVO ‘Leerplicht regio Achterhoek’
met daarin een herziene afspraak over archivering.

Benoeming nieuw lid BSMR
Mevrouw Vree heeft te kennen gegeven te stoppen als secretaris van de BSMR. Deze
vacature is nog niet vervuld. Daarnaast is de heer Dijkstra gestopt als lid van de
BSMR. De BSMR draagt nu een persoon voor als nieuw lid van de BSMR, namelijk de
heer Palm. Benoeming van leden van de BSMR is aan het college.
Besluit (Conform advies):

Akkoord te gaan met de voordracht van de heer J. Palm en hem te benoemen tot lid
van de Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR)
A.3

Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning zwembad
Besluit (Conform advies):

- bezwaarden ontvankelijk en ongegrond te verklaren in hun bezwaar;
- het bestreden besluit van 27 mei 2022 in stand te laten.
A.4

Rehabilitatie Angerloseweg, Breedestraat en Bingerdenseweg (Beinum)
Op basis van het vastgestelde rehabilitatieplan wegen 2020-2023 en de hiervoor door
de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen, is vorig jaar gestart met de
planvoorbereidingen voor de aanpak van Angerloseweg, Breedestraat en
Bingerdenseweg. Het vertrekpunt was om deze inmiddels in de loop der jaren
“versleten” wegen inclusief fundering te vervangen, en daarbij tevens te bezien of extra

verkeersveiligheidsmaatregelen binnen de beschikbaar gestelde middelen
verkeerstechnisch mogelijk en haalbaar zijn. Het college heeft ingestemd met het
voorlopig ontwerp dat in overleg met onder andere bewoners tot stand is gekomen.
Besluit (Conform advies):

•
•

A.5

In te stemmen met het voorlopig ontwerp (VO) voor de rehabilitatie (inclusief
het verkeersveiliger maken) van het wegtracé Angerloseweg- BreedestraatBingerdenseweg (ABB).
Indachtig het voornemen om vanuit verkeersveiligheid beleid te ontwikkelen
voor het verlagen van de snelheid op 50km-wegen, de gemeenteraad niet
alleen informeren over het VO voor de ABB-wegen maar ook over de
planvoorbereiding.

Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio (onderzoeksagenda
gebiedsuitwerkingen)
Eind 2021 hebben alle gemeenteraden van de Groene Metropoolregio het eerste deel
van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley vastgesteld, zo ook
Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht. In het voorliggende deel 2 zijn
opgavenbeschrijvingen opgesteld voor de acht deelgebieden. Na vaststelling ervan
door Gemeenteraden en Provinciale Staten kan de volgende stap worden gezet in het
formuleren van gezamenlijke programmakeuzes en investeringen, die op hun beurt
weer moeten leiden tot een goede basis voor het zogenoemde ‘ruimtelijke
arrangement’ dat de provincies Gelderland en Utrecht eind 2023 aan het Rijk gaan
aanbieden. Daarbij is het ultieme doel om in nauwe samenwerking tussen alle
overheden de groei, waaronder de bouw van circa 100.000 woningen tot 2040, te
accommoderen en tegelijkertijd de groene leefkwaliteit te versterken.
Besluit (Conform advies):

•
•

A.6

Het ‘Wijzigingsdocument Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen
Foodvalley’ (Deel I) aan de gemeenteraad voorleggen ter vaststelling.
De ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem
Nijmegen Foodvalley’ (Deel II-A) met daarin het hoofdstuk ‘Werken met de
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel II-B) als basis
voor de verdere uitwerking van de gebiedsuitwerkingen en het te sluiten
akkoord eveneens voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Benoeming stadsfotograaf van Doesburg voor de periode van oktober 2022 –
oktober 2023
Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen):

De raad voorstellen om mevrouw Lindy Balduk te benoemen als stadsfotograaf van
Doesburg voor de periode van oktober 2022 – oktober 2023.

