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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Gewijzigde deelnemersovereenkomst - geldleningen SVn 

Het College van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verzoek van 

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) om de 

met haar gesloten deelnemersovereenkomst te wijzigen. In deze overeenkomst zijn de 

voorwaarden vastgelegd waaronder SVn -een bank met een beperkte licentie- namens 

gemeenten en provincies leningen verstrekt aan woonconsumenten. Geldleningen 

worden door SVn verstrekt uit de aan haar door gemeenten en provincies in beheer 

gegeven revolverende fondsen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    In te stemmen met de inhoud van de gewijzigde deelnemersovereenkomst inzake 

geldleningen aan woonconsumenten, te verstrekken via SVn 

2.    Aan het verstrekken van geldleningen een leeftijdsgrens te blijven stellen aan 

aanvrager van maximaal 75 jaar 

3.    In geval van een bouwdepot de juistheid van de factuur voorafgaande aan 

uitbetaling formeel goed te blijven keuren 

 

A.2 

 

Samenwerking gemeente en Achterhoek Toerisme 

Toelichting / samenvatting 

Achterhoek Toerisme nodigt uw college en de gemeenteraad uit voor een persoonlijk 

gesprek waarin zij u op interactieve wijze wensen te informeren over de samenwerking 

met onze gemeente (zie bijlage 2). 

 

In het verlengde van en in opdracht van de gemeenteraad gaan we gemeente breed 

onze Toekomstvisie onderzoeken hoe we de regionale oriëntatie in gaan steken. In het 

verlengde daarvan brengen we gemeente breed in kaart wat een eventuele keuze voor 

betekenis heeft voor de samenwerkingsverbanden en -regelingen. Om deze reden 

wordt uw college geadviseerd om nu niet 1 onderwerp er uit te tillen en deze separaat 

te belichten. In bijgaande brief (zie bijlage 1) - met afschrift aan de gemeenteraad - 

staat deze strekking vanuit uw college verwoord. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1.    In te stemmen met het afwijzen van de uitnodiging van Achterhoek Toerisme voor 

een persoonlijk gesprek met uw college en de gemeenteraad; 

2.    De afwijzing van de uitnodiging via de brief in bijlage 1 mede te delen aan 

Achterhoek Toerisme. 

 

 
 



 

A.3 

 

Verslag Adviescommissie Cultuurhistorie 17 mei 2021 

De Adviescommissie Cultuurhistorie adviseert het college over zaken met betrekking 

tot het Doesburgs erfgoed. Het verslag van de vergadering van deze commissie wordt 

ter kennisgeving aangeboden aan het college. De adviezen van de commissie worden 

betrokken bij de besluitvorming over de betreffende onderwerpen. 

 

Besluit (Conform advies): 

Het verslag van de Adviescommissie Cultuurhistorie van 17 mei 2021 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

 


