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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Verslag AC 25 januari en 22 februari 2021 

De Adviescommissie Cultuurhistorie adviseert het college over zaken met betrekking 

tot het Doesburgs erfgoed. Het verslag van de vergadering van de Adviescommissie 

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 25 januari en van de ingelaste 

vergadering van 22 februari 2021 aan te nemen 

 

A.2 

 

Beleidsplan schuldhulpverlening inclusief vroegsignalering (herziene versie) 

Schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat 

1 op de 5 Nederlandse huishoudens risicovolle schulden heeft en dat ongeveer 1 op de 

3 Nederlandse huishoudens betalingsachterstanden heeft. Door de corona crisis is de 

verwachting dat er meer mensen nog te maken krijgen met financiële zorgen. 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) schrijft voor dat de gemeenteraad 

elke vier jaar een beleidsplan vaststelt. Hiervoor is het beleidsplan schuldhulpverlening 

2021 – 2025 opgesteld. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

1.    Instemmen met het uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2021 – 2025 . 

2.    Instemmen dat de uitgaven voor de uitvoering van de taak vroegsignalering ter 

hoogte van € 45.700 worden gedekt uit het voordeel van de bijgestelde begroting 2021 

van de MGR (specifiek de module WgSW). 

3.    De raad verzoeken de ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 

Doesburg’ vast te stellen. 

 

A.3 

 

Overzicht voorlopig verleende subsidies 2020 

Op basis van de Algemene Subsidieverordening en de daarbij horende beleidsregels 

ontvangen diverse verenigingen jaarlijks subsidie. Subsidies tot € 15.000 worden 

ambtshalve verleend en vastgesteld. In het mandaatregister 2020 is vastgelegd dat uw 

college ieder jaar een overzicht ontvangt van de verleende en vastgestelde subsidies 

tot € 15.000. 

 

Besluit (Conform advies) 



 

Kennis nemen van het overzicht van de in 2020 voorlopig verleende subsidies tot € 

15.000. 

 

A.4 

 

Overhevelen restant kredieten 2020 naar 2021 

Op grond van de algemene budgethoudersregeling gemeente Doesburg 2019 besluit 

het college tot een budgettair neutrale overheveling van de overlopende kredieten 2020 

naar 2021. 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    De volgende kredieten met terugwerkende kracht per 31-12-2020 afsluiten: 

a.    70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken (DD&DW) 

b.    70026128 Digikoppeling adapter en servicebus 

c.    70026129 ICT fysiek domein 

d.    76700001 ICT-3D’s 

e.    77220046 Vervanging pompen bergbezinkbassin Verheullweg. 

2.    Het voordeel van de vrijval van lasten voor het krediet ICT fysiek domein te 

betrekken bij de kadernota (€52.463). 

3.    De hoogte van de volgende kredieten naar beneden bij te stellen en bij de 

IBB 2021 het voordeel te verwerken: 

a.    71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum met €140.000 

b.    71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en nw Eekstraat met €400.000. 

4.    In afwijking van artikel 13 lid 8 uit de budgethoudersregeling, de volgende 

kredieten die reeds 2 keer zijn overgeheveld naar een nieuw jaar, over te hevelen 

naar het jaar 2021: 

a.    72110001 Verkeerveiligheidsplan 

b.    78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 

c.    71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 

d.    71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en nw Eekstraat 

e.    71040002 Herinrichting bestuursvleugel 

f.    71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken 

g.    71179000 Uitv. Beleidsplan spelen, bewegen en ontmoeten 

h.    71314000 Project woningbouwloc. Koppelweg 14 

5.    De overige kredieten over te hevelen naar 2021. 

 

 


