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A

Openbare adviesnota's

A.1

advies parkeerplaats De Bleek (aanplant bomen)
In de raadsvergadering van 16 december 2021 is door de fractie van de SP gevraagd
naar de mogelijkheden van vergroening van parkeerplaats De Bleek. Door u is
toegezegd een voorstel hieromtrent ter bespreking (eventuele latere besluitvorming)
voor te leggen aan de raad.
Besluit (Conform advies):

1. Kennis nemen van bijgevoegde schets (inclusief kostenraming) voor de aanplant
van bomen rondom parkeerterrein De Bleek
2. Conform gedane toezegging in de raadsvergadering van 16 december 2021
voorstel tot aanplant voorleggen aan de leden van de raad (zie bijgevoegde
raadinformatiebrief).
A.2

Herbenoemen leden Adviescommissie Cultuurhistorie
De Adviescommissie Cultuurhistorie adviseert het college over aangelegenheden met
betrekking tot het erfgoed dat Doesburg rijk is. De leden worden benoemd voor een
periode van 4 jaar. Van een aantal leden is de zittingstermijn verstreken. Met de komst
van de Omgevingswet vervalt echter deze commissie van rechtswege en zal een
nieuwe op de Omgevingswet gebaseerde adviescommissie ingesteld moeten worden.
De datum van inwerkingtreding Omgevingswet is vaak uitgesteld en nog steeds niet
definitief vastgesteld. Voorgesteld wordt om alle zittende commissieleden te
herbenoemen tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet doch uiterlijk
maximaal 4 jaar na einddatum van de 1ste termijn van het betreffende lid. In
overeenstemming met het uitstroomrooster.
Besluit (Conform advies):

1. De huidige leden van de Adviescommissie Cultuurhistorie te herbenoemen tot het
moment van inwerkingtreding Omgevingswet doch uiterlijk maximaal 4 jaar na
einddatum 1ste termijn van het betreffende lid.
A.3

Inzameling incontinentiemateriaal op het recycleplein.
Naar aanleiding van een motie van de raad van 27 januari besluit het college de
gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal op het recycleplein vanaf 7 maart
a.s. te hervatten.
Besluit (Conform advies):

1. Incontinentiemateriaal voorlopig weer gescheiden inzamelen op het recycleplein
vanaf 7 maart 2022;
2. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA inzake
inclusie en incontinentiemateriaal.

A.4

Lidmaatschap Servicehuis Parkeer-en Verblijfsrechten (SHPV)
De gemeente Doesburg maakt bij de mogelijkheid tot mobiel parkeren sinds 2014
gebruik van de diensten van het Servicehuis Parkeer-en Verblijfsrechten (SHPV),
zijnde een intergemeentelijke coöperatie. De SHPV heeft nu gevraagd om lid te
worden.
Besluit (Conform advies):

1. Instemmen met het lid worden van het Servicehuis Parkeer-en Verblijfsrechten
(SHPV), onder voorbehoud dat de raad geen wensen en bedenkingen indient;
2. De raad adviseren af te zien van wensen en bedenkingen.

A.5

Schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks over bomenkap
Door de fractie van PvdA/GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over
(voorgenomen) bomenkap op verschillende locaties. Zij wil weten in hoeverre deze kap
noodzakelijk is en of de te kappen bomen conform vastgesteld beleid worden
gecompenseerd door nieuwe aanplant. Op beide vragen kan bevestigend worden
geantwoord.
Besluit (Conform advies):

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie
PvdA/GroenLinks over bomenkap (conform bijgevoegde concept brief)
A.6

Verslag Adviescommissie Cultuurhistorie 16 december 2021
De Adviescommissie Cultuurhistorie adviseert gevraagd en ongevraagd het college
over zaken die te maken hebben met het erfgoed dat de gemeente rijk is. De verslagen
van de commissie worden ter kennisgeving gebracht van het college. De acties die
hieruit eventueel voortkomen worden betrokken bij de besluitvorming en apart
voorgelegd aan het college. Het bijgevoegde verslag is van de digitale vergadering van
16 december 2021.
Besluit (Conform advies):

Kennisnemen van het verslag van de Adviescommissie Cultuurhistorie van 16
december 2021.
A.7

Voortzetting regionaal elektriciteitscontract
In 2017 hebben we met 17 gemeenten in de Groene Metropoolregio een innovatieve
Europese aanbesteding voor inkoop van elektriciteit gedaan. Het beoogde effect was
een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie, door 100% van de elektriciteitsbehoefte
van de gemeenten additioneel in de regio op te wekken en geleverd te krijgen tegen
een marktconforme prijs. Op grond van afspraken en geleverde prestaties wordt het
contract de komende 10 jaar voortgezet.
Besluit (Conform advies):

De gemeenteraad informeren over de voortzetting van het contract met Greenchoice
voor inkoop duurzame, regionaal opgewekte elektriciteit met 10 jaar vanaf 2023.

