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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 08-02-2022 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Raadzaal 0.42 (18p) 

Voorzitter L.W.C.M. van der Meijs 

Aanwezigen A.M. Boone, L.W.C.M. van der Meijs, J.H.R. Tonneyck en B van Veldhuizen-van 

Oort 

Afwezigen P. Werkman 

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

aangaan overeenkomst tbv levering, installatie, verwijderen en onderhouden van 

trapliften 

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) 

verantwoordelijk voor het verstrekken van een maatwerkvoorziening als een traplift aan 

inwoners die daarvoor in aanmerking komen. Op 31 december 2021 liep het huidige 

contract voor de levering, installatie, verwijderen en onderhouden van trapliften van 

rechtswege af. Dit contract is gesloten met 9 Achterhoekse gemeenten Aalten, 

Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude 

IJsselstreek en Winterswijk. 

 

Deze zelfde gemeenten gaan de komende jaren opnieuw samenwerken bij de levering 

van de trapliften. 

 

Besluit (Conform advies): 

De overeenkomst ten behoeve van de levering, installatie, verwijderen en onderhouden 

van trapliften met Handicare Stairlifts B.V. aangaan per 1 maart 2022. 

 

A.2 

 

Voortzetting samenwerking Stichting Achterhoek Toerisme 2022-2023 

Gemeente Doesburg werkt sinds 2015 samen met de Stichting Achterhoek Toerisme 

(stAT) voor de toeristische vermarkting van de regio Achterhoek. Daarnaast levert stAT 

sinds 2016 regiocoördinatie middels een stadspromotor. Zowel de toeristische 

vermarkting van de Achterhoek (en daarmee ook Doesburg) als de resultaten van de 

stadspromotor zijn zeer positief. Op basis van de meerjarige overeenkomst 2022-2023 

wordt de samenwerking geformaliseerd middels verlening van subsidie en het aangaan 

van de Overeenkomst Regiocoördinatie 2022-2023. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Subsidie voor de jaren 2022 en 2023 verlenen aan de Stichting Achterhoek 

Toerisme (stAT) van in totaal €37.298,68 

2. De subsidierelatie met stAT beëindigen per 1 januari 2024 en stAT dit laten 

weten 

3. De Overeenkomst Regiocoördinatie 2022-2023 aangaan en de daarbij 

behorende bijdrage voor de werkzaamheden van de stadspromotor voor de 

jaren 2022-2023 van in totaal €132.112,- toekennen en stAT laten weten dat zij 

er rekening mee moet houden dat er geen overeenkomst met de gemeente 

Doesburg voor de periode na 2023 komt 
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