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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Onderzoek naar Wonen en zorg in Doesburg 

De Liemerse gemeenten hebben volgens de hierover gemaakte afspraak in de 

Liemerse Woonagenda de toekomstige vraag naar wonen met zorg laten onderzoeken. 

De uitkomsten zijn vervat in een lijvig rapport. Algehele conclusie is dat de 

(toekomstige) vraag naar “wonen met zorg” groter is dan het aanbod. Op zich geen 

verrassende conclusie, maar in het rapport is het tekort voor de Liemers in z’n geheel 

en per gemeente gekwantificeerd. 

Vanuit het perspectief dat toekomstige woningbouw méér dan louter het antwoord moet 

zijn op de toenemende zorgvraag, is getracht zo goed mogelijk duiding en betekenis te 

geven aan het voorliggende rapport. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Kennis nemen van het rapport: “Huisvestingsopgave wonen met zorg in de 

Liemers”, en de duiding en betekenis ervan voor Doesburg. 

2.    Rapport als één van de bouwstenen benutten voor een heroriëntatie van het 

Doesburgse woon- en vestigingsklimaat. 

3.    Woningbouwopgaven met al zijn facetten verwerken in een lokaal plan. 

 

A.2 

 

Programmabegroting 2022-2025 

Deze programmabegroting 2022 is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten in de 

kadernota 2022. Het bestaande beleid waartoe bij de kadernota 2022 was besloten, is 

meegenomen in de primaire begroting 2022-2025. 

De uitkomst van de eerste wijziging is afzonderlijk opgenomen in deze 

programmabegroting. Deze zal via de eerste begrotingswijziging 2022 aan de primaire 

begroting 2022-2025 worden toegevoegd. Deze finale uitkomst is in Pepperflow te 

vinden onder: 

Inhoud -->  Welkom --> Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met primaire begroting 2022-2025 en deze ter vaststelling aanbieden 

aan de gemeenteraad, waarmee ook wordt ingestemd met: 

a.    de kredieten voor de investeringen 2022 voor een totaalbedrag van €1.549.853. 

2.    Instemmen met de voorgenomen eerste wijzigingen op de Programmabegroting 

2022-2025 en deze ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

A.3 

 

Addendum samenwerkingsovereenkomst Jeugd Sport -en Cultuurfonds 

Eind 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Doesburg 

en de Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur Gelderland streeft er naar dat ieder kind of jongere dat opgroeit in een 



 

financieel niet of minder draagkrachtig gezin in de gelegenheid moet kunnen zijn om 

aan sport en/of cultuurbeoefening te doen. Gemeente Doesburg heeft in dit kader een 

budget ter beschikking gesteld aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Dit 

budget kan volgens de formule en de richtlijnen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Gelderland efficiënt en doelgericht worden ingezet. Tijdens een tussentijdse evaluatie 

is gebleken dat de opgenomen richtlijnen in sommige situaties ontoereikend zijn. 

Derhalve is besloten een addendum op te stellen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met het addendum ter aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst 

met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

2.    Ondertekenen van het addendum ter aanvulling op de 

samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 

 

A.4 

 

Anticiperen op verzamelwet hersteloperatie toeslagen kinderopvang 

Met dit besluit stemt het college (alvast) in met de uitvoering van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen kinderopvang. Hiermee krijgen de Doesburgse gedupeerden 

door problemen rondom de kinderopvangtoeslagen kwijtschelding op gemeentelijke 

vorderingen. De bijbehorende kosten worden gefinancierd door het rijk. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Om de gemeentelijke vorderingen van de gemeentelijke vorderingen van ouders 

die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor 

recht hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000,-, vooruitlopend op de 

inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden. 

2.    Om de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen 

genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. 

3.    Om goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van 

gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om 

vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen. 

4.    Om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke 

belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te 

laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is. 

5.    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die 

van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen in werking treedt. 

 

A.5 

 

Bestuurlijk akkoord doordecentralisatie Beschermd Wonen 

De samenwerkende gemeenten in het programma Samen aan Zet (de gemeenten 

Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard, Westervoort, Duiven, Overbetuwe, Zevenaar, 

Doesburg en Rozendaal) werken aan de regionale transformatie van Beschermd 

Wonen naar Beschermd Thuis. 

 

Er is een bestuurlijk akkoord opgesteld zodat per 1-1-2022 gezamenlijk en regionaal 

verder sturing gegeven kan worden aan de uitvoering van BW (Beschermd Wonen). Dit 

bestuurlijk akkoord, op 18 juni 2021 opgesteld door de stuurgroep SaZ (Samen aan 

Zet), is op 16 juli bekrachtigd door het RPO Zorg en definitief gemaakt op 19 juli jl. Het 

akkoord bevat ambtelijke uitwerkopdrachten die zich richten op de uitwerking van: 

•    Een (Raads)stuk, bedoeld voor de kaderstelling. 

•    Een “opstapbegroting 2022” (zonder financiële effecten in 2022 in begrotingen van 



 

de regiogemeenten). Er komen extra middelen beschikbaar om lokaal in te zetten. 

•    Een convenant waarin, op basis van de bestuurlijke uitgangspunten die reeds zijn 

vastgesteld, afspraken worden opgenomen om vanaf 2022 de sturing gezamenlijk ter 

hand te nemen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Het bestuurlijk akkoord doordecentralisatie Beschermd Wonen integraal te 

bekrachtigen, zoals geadviseerd door de stuurgroep Samen Aan Zet op 18 juni 2021 

en overeengekomen in het RPO op 16 juli 2021 

 

  

 


