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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Aanbesteding inkoop leerroutes Wet inburgering 

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de aangepaste Wet inburgering in werking. 

De gemeente krijgt de regio op de inburgering. Het doel van de wet is dat inburgeraars 

vanaf het moment dat zij in de gemeente wonen actief aan de slag gaan met 

inburgeren, taal, participatie en werk. In voorbereiding hierop moeten gemeenten 

zorgen voor een inburgeringsaanbod. Een onderdeel hiervan zijn de drie leerroutes die 

nu regionaal worden aanbesteed. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Instemmen met de aanbestedingsstrategie voor de inkoop van de leerroutes 

inburgering 

2. Voor de aanbesteding een machtiging en een volmacht verlenen aan de gemeente 

Arnhem om namens de gemeente Doesburg de aanbestedingsprocedure uit te voeren, 

conform bijgevoegd besluit 

3. Instemmen met het onderzoeken van de mogelijkheid om het toekomstige 

contractmanagement van de leerroutes inburgering te beleggen bij de MGR Sociaal 

Domein Centraal Gelderland 

 

A.2 

 

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening Circulus-Berkel. 

In september tot en met november 2020 is er in opdracht van Circulus-Berkel in 

Doesburg een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de dienstverlening van 

Circulus-Berkel inzake de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De inwoners van 

Doesburg waarderen de dienstverlening met een 7,4. 

 

Besluit (Conform advies) 

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening van 

Circulus-Berkel inzake de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen ter informatie aan 

de raad aanbieden. 

 

A.3 

 

Subsidie Stichting Centrum Belang  Doesburg 2021 

Stichting Centrum Belang Doesburg heeft conform de uitvoeringsovereenkomst een 

subsidieaanvraag en begroting 2021 ingediend. In het licht van de besprekingen in 

2019 inzake de evaluatie van SCBD en de reclamebelasting is de aanvraag opgesteld 

met inachtneming van een aanvullende subsidie van €25.000 van de gemeente. Het 

college wordt gevraagd in te stemmen met een voorlopige subsidie 2021 van € 

50.070,= en een aanvullende subsidie van €25.000. 

 



 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1. Verlenen voorlopige subsidie 2020 van €50.070,= aan SCBD 

2. Verlenen aanvullende subsidie 2020 van €25.000 aan SCBD 

3. in brief opnemen dat extra subsidie voor de laatste keer is en opnemen dat plan van 

aanpak ontbreekt. 

 

 


