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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Deelname project 'Samen Doen' 

Samen Doen is een activeringsproject voor statushouders die een steuntje in de rug 

nodig hebben bij activering en het leren van de Nederlandse taal. Het gaat om 

statushouders die nog bezig zijn met de inburgering maar nog niet toe zijn aan een 

betaalde baan. Het project heeft een looptijd van 40 weken, waarin een programma 

wordt aangeboden van 4 keer 10 weken. Het programma moet voor de deelnemers 

laagdrempelig zijn maar is niet vrijblijvend. Daarom is een verbinding met de 

consulenten van werk en inkomen essentieel. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Kennis nemen van deelname aan het project ‘Samen Doen’ 

2. De raad informeren over deelname aan het project ‘Samen Doen’ 

 

A.2 

 

Jaarlijkse voorlopige subsidieverlening 2021 en definitieve subsidievaststelling 

2019 algemene vervoersvoorziening Plusbus Doesburg 

De algemene vervoersvoorziening Doesburg is een preventieve, algemene en minder 

kostende vervoersvoorziening. Deze voorziening is samen met de Plusbus ingericht en 

wordt door de Plusbus in en rondom Doesburg uitgevoerd. Met deze 

vervoersvoorziening kunnen (kwetsbare) inwoners zelfstandig (langer) blijven 

participeren in de samenleving. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    Akkoord te gaan met voorlopige subsidietoekenning van €55.359,- aan de 

Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken (Plusbus) voor de uitvoering van 

de algemene vervoersvoorziening Doesburg in 2021. 

2.    De subsidie 2019 aan de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken 

(Plusbus) voor de uitvoering van de algemene vervoersvoorziening Doesburg definitief 

vast te stellen op €67.850,-. 

3. Voor vaststelling subsidie 2020 e.v. moet Plusbus een accountantsverklaring 

overleggen. 

 

A.3 

 

Ontwikkelingen in het doelgroepenvervoer 

 

Besluit (Conform advies) 

Met bijgevoegde informatienota raad en daarbij behorende bijlagen de raad te 

informeren over de ontwikkelingen en beheersmaatregelen in het doelgroepenvervoer. 

 



 

 


