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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 11-01-2022 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Raadzaal 0.42 (18p) 

Voorzitter L.W.C.M. van der Meijs 

Aanwezigen P.J. Bollen, A.M. Boone, L.W.C.M. van der Meijs, B van Veldhuizen-van Oort en P. 

Werkman 

 

  

A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Stichting Overdekt Zwembad Doesburg 

Op grond van de in 1993 gesloten overeenkomst met de Stichting Overdekt Zwembad 

Doesburg wordt de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 ter goedkeuring aan de 

gemeente voorgelegd. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De jaarrekening 2020 van Stichting Overdekt Zwembad Doesburg ter goedkeuring 

aan de gemeenteraad voorleggen; 

2. De begroting 2022 van Stichting Overdekt Zwembad Doesburg ter goedkeuring aan 

de gemeenteraad voorleggen. 

 

A.2 

 

Resultaten vroegsignalering juni '21 - november '21 

De gemeente Doesburg voert sinds juni ’21 de vroegsignalering in het kader van de 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit. Betalingsachterstanden worden in 

een vroeg stadium gesignaleerd met de uitvoering van vroegsignalering. De 

uitvoerende medewerkers van (en namens) de gemeente Doesburg benaderen de 

inwoners met schulden actief middels een brief of door het afleggen van een 

huisbezoek. De afgelopen maanden zijn de eerste ervaringen opgedaan. De resultaten 

van deze periode zijn weergegeven in bijlage 1: resultaten vroegsignalering juni ’21 t/m 

november ’21. 

 

Besluit (Conform advies): 

De resultaten vroegsignalering juni 2021 t/m november 2021 ter informatie aanbieden 

aan de gemeenteraad. 

 

A.3 

 

Verslag Adviescommissie Cultuurhistorie 6 september 2021 

De adviescommissie cultuurhistorie adviseert het college gevraagd en ongevraagd 

over onderwerpen die te maken hebben met het erfgoed dat Doesburg rijk is. Het 

verslag van de vergaderingen wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college. De 

adviezen van de commissie worden betrokken bij de besluitvorming over de 

betreffende onderwerpen. Het bijgevoegde verslag is van de vergadering van 6 

september 2021. 

 

Besluit (Conform advies): 

Het verslag van de Adviescommissie Cultuurhistorie van 6 september 2021 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

 

 


