
483

0

€

€

Overhead en treasury

Overige lasten
5.300.000

0

€

€

Algemene dienst en financiën en overige lasten

Bestuur en veiligheid in Doesburg

Begroting 2022                 In één OogopslagBegroting 2022                 In 

De totale inkomsten voor 2022 
zijn begroot op € 36,4 miljoen.

waar komt het geld vandaan?

inkomsten

Economie

Cultuur

Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen

410.000

240.000

750.000

€

€

€

37

22

68

€

€

€

109

100

€

€

€

€

Bestuur en burgerzaken

Veiligheid

1.200.000

1.100.000

waar gaat het geld naar toe?

36
MILJOEN

,4

Het grootste deel krijgen 
we van het Rijk.

27,5

MILJOEN

Hierbij bieden wij u de laatste begroting aan van deze coalitie-
periode. In deze begroting vindt u geen nieuwe beleidszaken 
meer. Dit laten we over aan het nieuwe college dat vanaf 
volgend jaar Doesburg mag besturen. Wij zetten ons dit jaar en 
begin volgend jaar volop in om lopende projecten en onderwer-
pen goed te begeleiden naar het einde van onze bestuursperiode. 

We maken een start met het uitwerken van de Toekomstvisie van 
Doesburg. Verder gaan we volop aan de slag in onze mooie 
binnenstad, worden het groen en de wegen in Beinum aangepakt 
en hebben we de eerste beleidskaders voor duurzaamheid in 
Doesburg vastgesteld. Ook zijn we met de Groene Metropool 
volop aan de slag om de woningbouwopgave in de regio en 
Doesburg vorm te geven.

Het college van burgemeester en wethouders

2,3

20,8

109

1.787

€

€

Onderwijs

Sociaal domein

1.200.000

19.600.000

€

€

Leefbaar en duurzaam Doesburg

Zorg in Doesburg
Sluitende begroting
De begroting van 2022 bevat geen nieuw beleid, maar 
toch zijn we er trots op dat we u wel een sluitende 
begroting aan kunnen bieden. 

Afgelopen jaren hebben we goed op onze portemon-
nee moeten passen. Veel gemeenten om ons heen 
hebben grote tekorten moeten incasseren. Door een 
goede samenwerking met de Raad is het Doesburg 
gelukt om dit te beperken. Dat was zeker een stevige 
uitdaging voor het college, maar we zijn er wel trots 
op dat we de financiële positie van Doesburg nog 
steeds goed kunnen noemen. Ook het COVID-19 virus 
heeft ons zeker beperkt in onze activiteiten, maar 
heeft Doesburg er niet onder gekregen.

210

210

182

€

€

€

Verkeer, vervoer en waterstaat

Sport, cultuur en recreatie

Volksgezondheid en milieu

2.300.000

2.300.000

2.000.000

€

€

€

1,4

6,6

Wonen, werken en recreëren in Doesburg

per 
inwonertotaal

         Meer informatie vindt u in de digitale begroting op 

https://doesburg.begrotingsapp.nl

Begrotings-app

OZB

Parkeerheffingen

Toeristenbelasting

Rioolheffingen

Afvalstoffenheffingen

Overige inkomsten

2.220.000

616.000

383.000

1.178.000

1.533.000

2.970.000

€

€

€

€

€

€

Lokale heffingen en overige inkomsten

?

5 ,3

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en overige inkomsten.

8,9

MILJOEN

Algemene reserve

4,1

uitgaven

            rioolheffing
 koop- en huurwoning  : € 289,-

          Afvalstoffenheffing
koop- en huurwoning : € 295,-

           Onroerende zaak belasting      koopwoning  : € 331,-

  

Hoeveel betaal ik in 2022 aan?

           Onroerende zaak belasting

Kom erbij! Week 
tegen Eenzaamheid
In de Week tegen Eenzaamheid staat 
ontmoeting en verbinding centraal. De 
Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 
september t/m 7 oktober. De gemeente 
Doesburg organiseerde 2 koffiemomenten 
waarop u een kopje koffie of thee mee kon 
drinken. 

Haal een gratis kaart op en nodig 
iemand uit! 
Maar u kunt zelf ook iemand uitnodigen. 
Op het Stadhuis en op de Linie 4 liggen 
onderstaande gratis ansichtkaarten. 
Hiermee kunt u iemand uitnodigen om 
wat leuks met u te doen. Het is een 
open uitnodiging voor een kopje koffie, 
een wandeling of iets heel anders. Even 
aandacht voor elkaar kan heel veel voor 
iemand betekenen.

Rookmelders worden 

vanaf 1 juli 2022 

wettelijk verplicht in 

alle woningen

Maar waarom wachten tot die datum?  
Rookmelders redden levens 
Bij brand vallen de meeste slachtoffers 
door het inademen van rook. Deze rook 
heeft veel giftige gassen. Hierdoor raak 
je in een diepe bewusteloosheid, vaak al 
binnen een paar minuten! En wist je dat als 
je slaapt, je niets ruikt? Je neus werkt dan 
niet, maar je oren werken nog wel! 

Stel de wasdroger maakt kortsluiting. Er 
ontstaat brand. Van de rooklucht word 
je niet wakker, maar het geluid van je 
rookmelder wel! Rookmelders zijn daarom 
van levensbelang, en niet alleen als je 
slaapt. Hoe sneller je een brand ontdekt, 
des te meer tijd en kans je hebt om je 
huis veilig te verlaten. Kijk voor meer 
informatie: rookmelders.nl

Totale overzicht op website 
Doesburg
Van de begroting 2022 is een infographic gemaakt. U ziet hier een 
deel. Het totale overzicht vindt u op
www.doesburg.nl/sluitende-laatste-begroting-coalitieperiode. 
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Nieuws 
uit het stadhuis
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BESTUURSVERGADERINGEN
Raadscommissies
*  NB: M.i.v. oktober 2021 vergaderen raad en commissies 

weer fysiek in de Raadzaal van het stadhuis. Ook 
publiek en pers kunnen vergaderingen dan weer 
bijwonen. Maar heeft u Corona-gerelateerde klachten 
(bijv. neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius, en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak) laat u dan bij de 
GGD testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 
De vergaderingen kunnen ook live gevolgd worden via 
de website: https://doesburg.raadsinformatie.nl/live. 
Nadere informatie bij mevr. D. Voorhof, tel. 481320 / 
diana.voorhof@doesburg.nl

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 
Dinsdag 5 oktober 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
•  Presentatie Werk en Inkomen
•  Evaluatieverslag Doesburg Beweegt 2020 & Update 

sport- en beweegakkoord
•  Uitkomsten onderzoek ihkv de Lokale Inclusieagenda

Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu  
Woensdag 6 oktober 2021, aanvang 19.30 uur 
Op de agenda staan de volgende punten:
•  Aanpassing verordening startersleningen
•  Warmtetransitie Visie ‘Doesburg aardgasvrij’

De vergaderingen zijn openbaar. Tijdens 
commissievergaderingen is de deur van het stadhuis tot 
21:00 uur geopend. Nadere informatie bij mevr. 
D. Voorhof, tel. 481320 / diana.voorhof@doesburg.nl 

Raadplegen actuele agenda’s en stukken
U kunt alle actuele agenda’s met openbare stukken 
van gemeenteraad en raadscommissies gratis 
digitaal raadplegen via de website: http://doesburg.
raadsinformatie.nl

Raads- en commissievergaderingen volgen en 
terugkijken. Via de website: http://doesburg.
raadsinformatie.nl/live kunt u vergaderingen live volgen 
en achteraf raadplegen.

Spreekrecht inwoners 
Tijdens commissievergaderingen kunnen inwoners 
gebruik maken van hun spreekrecht. Na aanmelding bij 
de griffier kan een inwoner in vijf minuten dan zijn of 
haar mening verkondigen over een onderwerp dat op de 
agenda staat. 

Aanmelden insprekers
Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan kunt 

u zich aanmelden bij de griffier via (0313) 481 320 of via 
clugriffie@doesburg.nl. 

VERGUNNINGEN LEEFOMGEVING
Aanvraag omgevingsvergunning
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is 
ontvangen op:
24-09-2021  Veerpoortwal 1, herstellen van twee 

schuiframen op de begane grond
27-09-2021  Veerpoortdijk 45, plaatsen van een 

wegschuifbare balkonbeglazing
28-09-2021  Ooipoortstraat 44, vervangen van een 

stalen balk en herstellen van het stucwerk
28-09-2021  Looiersweg ong., tijdelijk opslaan van 

roerende zaken
28-09-2021  Veerpoortstraat 39, realiseren van een 

interne constructieve wijziging

Het publiceren van een aanvraag om een vergunning wil 
nog niet zeggen dat de vergunning al is verleend. Er mag 
dan ook nog niet met de uitvoering gestart worden. Tegen 
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Geaccepteerde melding(en)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding(en) geaccepteerd op:
29-09-2021  Gasthuisstraat 13 t/m 19, verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen
29-09-2021  Schaepstraat 2, verwijderen van 

asbesthoudende onderdelen

Bij een melding kan geen bezwaar ingediend worden. 
U kunt de gemeente verzoeken om handhavend op te 
treden bij (vermeende) overtredingen van de wet. 

Verleende omgevingsvergunning, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende 
plannen de vergunning verleend op:
29-09-2021  Koepoortstraat 20, plaatsen van een 

hemelwaterafvoer
29-09-2021  Geerhuizen 10, plaatsen van een 

overkapping en aanpassen van 
erfafscheiding

29-09-2021  Bergstraat 57, vervangen van het voegwerk, 
aan de zijde Meipoortwal

Bovenstaande besluiten zijn per direct van kracht.

Bent u het niet eens met een bovenstaand besluit? Maak 
dan binnen 6 weken bezwaar na de verzenddatum. Dit 
kan digitaal óf per brief. Digitaal bezwaar maken doet 
u met uw DigiD via onze website: www.doesburg.nl/
bezwaar-maken. Schrijft u een brief? Leg hierin dan uit 
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Richt de 

brief aan het college van burgemeester en wethouders 
gemeente Doesburg. Vergeet niet uw naam en adres, 
de datum en uw handtekening toe te voegen. Voeg bij 
voorkeur ook een kopie van het besluit toe.

Bij interesse voor een verleende vergunning en de 
bijbehorende stukken, neem dan contact op met het 
Wabo-loket. Dit kan op maandag, dinsdag en donderdag 
tussen 9:00 en 12:00 uur.

Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg, 
integrale mandaatzitting
De eerstvolgende zitting van de Commissie 
Omgevingskwaliteit is gepland op 6 oktober 2021 vanaf 
13:30 uur aan het stadhuis van Doesburg. Tijdens deze 
openbare zitting worden de nieuw ontvangen plannen 
voor nieuwbouw, verbouw of andere plannen en overige 
verzoeken die moeten voldoen aan redelijke eisen 
van welstand voor advies voorgelegd aan de integrale 
mandaatcommissie. Voor inlichtingen en/of het maken 
van een afspraak kunt u voor de zitting contact opnemen 
met het Wabo-loket 0313 481410, bereikbaar ma. t/m do. 
van 9:00 tot 12:00 uur. De definitieve agenda is ongeveer 
twee dagen voor de vergaderdatum vanaf 12.00 uur te 
bekijken op www.doesburg.nl onder – Wonen en leven – 
Huizen en bouwen – Welstand – Integrale mandaatzitting 
Commissie Omgevingskwaliteit te Doesburg.

Wanneer nodig zal de vergadering digitaal worden 
afgehandeld. Meer informatie kunt u opvragen via het 
Wabo-loket.

Colofon

Stadhuis Doesburg
Philippus Gastelaarsstraat 2
Postbus 100, 6980 AC Doesburg

T (0313) 48 13 13 
 info@doesburg.nl
www.doesburg.nl

Openingstijden
In verband met het coronavirus is het stadhuis alleen op 
afspraak te bezoeken. Om een afspraak te maken, belt u 
naar het publieksbureau op het nummer 0313 – 48 13 13.

Plaquette Gerrit Vermeulen in 
Kraakselaan onthuld 
Vrijdag 1 oktober is er een plaquette 
op de muur van de Stadspoort in de 
Kraakselaan onthuld, ter ere van Gerrit 
Vermeulen. Bij de onthulling waren 
onder meer de dochter van Gerrit 
Vermeulen, mevrouw Wilma Krijnen-
Vermeulen en kleinzoon de heer Roy 
Vermeulen aanwezig. 

Deze plaquette is de tweede in 
een reeks. Deze activiteit is door 
HetHuisDoesburg op touw gezet om 
belangrijke inwoners uit de geschiedenis 
van de stad in herinnering te houden.

Over Gerrit Vermeulen
Gerhardus Antonius Vermeulen (Gerrit), 
speelt een kenmerkende rol in de 
Doesburgse geschiedenis. Tijdens het 
Beleg van Doesburg van 2 t/m 16 april 
1945 gaat hij meerdere malen door de 
Duitse linies in de Batterijen (Hoge Linie) 
om contact te zoeken met de Canadezen 
in Drempt. Hij wil ze te laten weten dat 
de Duitse bezetting in Doesburg weinig 
tegenstand kan bieden. 

Maar ook dat het zinloos is Doesburg 
met hun beschietingen te verwoesten. 

Zijn moed wordt beloond. In de vroege 
ochtend van maandag 16 april 1945, 
komt Gerrit via de ‘Kraakschelaan’ 
terug in Doesburg met een patrouille 
Canadezen.

SGRD Scootmobieltraining en 
contactdag
Heeft u weleens het idee dat u zich niet 
prettig voelt in de verkeersdrukte? Of 
er tegenop ziet om lastige obstakels te 
omzeilen? Voor al dit soort problemen 
verzorgt de SGRD op 15 oktober een 
scootmobieltraining in de sporthal van 
Beumerskamp. Deze wordt verzorgd 
door Veilig Verkeer Nederland en het 
lesmateriaal wordt u aangeboden door de 
SGRD.

De training wordt gecombineerd met 
een beurs waar allerlei informatie wordt 
aangeboden als het gaat om beperkingen. 
Deze middag is dus niet alleen bedoeld 
voor scootmobielrijders, maar voor 
iedereen met welke beperking dan ook. 
Een WMO leverancier heeft bijvoorbeeld 
hun aanwezigheid toegezegd, maar 
ook Hillenaar opticien en Medipoint. 
Natuurlijk zal de SGRD er ook staan waar 
u met al u vragen terecht kan.

De SGRD nodigt u van harte uit voor deze 
middag en zal u graag welkom heten. De 
toegang is, net zoals de koffie, uiteraard 
gratis.

Inschrijven 
U kunt u inschrijven voor de 
scootmobieltraining bij voorzitter 
Jelle Berends op het nummer 
0638681047 of door een mail 
te sturen naar evenement@
gehandicaptenraaddoesburg.org. Kijk 
voor inschrijven en meer informatie ook 
op gehandicaptenraaddoesburg.org.

Op de foto: Roy Vermeulen, kleinzoon, en 

Wilma Vermeulen, dochter Gerrit Vermeulen


