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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Addendum vroegsignalering 

We hebben als streefdatum om per 01-07-2021 te starten met de uitvoering van 

vroegsignalering. Het addendum regelt de noodzakelijke afspraken hieromtrent met de 

Kredietbank Nederland. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met het addendum vroegsignalering als aanvulling op de 

raamovereenkomst met de Kredietbank Nederland (KBNL). 

2.    Ondertekenen van het addendum vroegsignalering. 

 

A.2 

 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 

Het is een wettelijke plicht jaarlijks onderzoek te doen naar cliëntervaringen rondom de 

Wmo en deze te publiceren. 

Gemiddeld  van de cliënten is positief over de kwaliteit van de ondersteuning en de 

passendheid van de ondersteuning. 

De resultaten van het onderzoek worden betrokken bij het verbeteren en de uitvoering 

van het beleid en dienen daarnaast voor de horizontale verantwoording over het 

gevoerde beleid. 

 

Besluit: 

1.    Akkoord te gaan met de publicatie van de resultaten uit het 

cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020. 

2.    Magis te mandateren de resultaten uit het cliëntervaringsonderzoek aan te leveren 

aan www.waarstaatjegemeente.nl. 

3.    De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 via bijgaande 

informatienota te sturen naar de Raad. 

 

A.3 

 

Meicirculaire 2021 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 31 mei de meicirculaire 2021 

uitgebracht. Het college neemt nu besluiten over de te verrekenen mutaties en het op 

te nemen bedrag van de algemene uitkering in de begroting 2022-2025. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De effecten van de meicirculaire 2021 overnemen zoals opgenomen in dit advies in 

de programmabegroting 2022-2025; 

2. De taakmutaties cq decentralisatie-uitkeringen als stelpost verwerken binnen het 

product waarvoor deze zijn verkregen. De begroting 2021 wordt aangepast in de IBB 

2021 en voor de volgende jaren wordt dit via de programmabegroting 2022-2025 



 

gedaan. 

3. De verkregen coronagelden voor 2021 te betrekken in het najaar bij de IBB2021. 

De begroting 2021 wordt aangepast in de IBB 2021. 

4. De raad via een raadsmededeling te informeren over de uitkomsten. 

 

A.4 

 

jaarlijkse definitieve vaststelling subsidie st. ontm. Grotenhuys 2020 

In 2020 verzorgde stichting ontmoetingsruimte Grotenhuys de exploitatie van de 

ontmoetingsruimte in appartementencomplex Grotenhuys. Deze ontmoetingsruimte is 

in het kader van de Wmo ingericht zodat inwoners van het complex, de wijk Molenveld 

en uit Doesburg hier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, samen te eten en aan 

diverse activiteiten deel te nemen. Conform de Algemene Subsidieverordening 

gemeente Doesburg is hier een voorlopige subsidie van € 20.000,- voor verleend. Door 

meevallende kosten heeft de stichting ontmoetingsruimte Grotenhuys het college 

verzocht de subsidie definitief vast te stellen op €19.500,-. Met het financieel overzicht 

2019 en 2020 en het jaarverslag 2019-2020 heeft stichting ontmoetingsruimte 

Grotenhuys de besteding van de aan hen verleende subsidie inhoudelijk en financieel 

verantwoord. Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Doesburg stellen 

we de subsidie 2020 aan stichting ontmoetingsruimte Grotenhuys daarom definitief 

vast op €19.500,-. 

 

Besluit (Conform advies): 

De aan stichting ontmoetingsruimte Grotenhuys over 2020 verstrekte subsidie definitief 

vast te stellen op €19.500,- 

 

A.5 

 

Onderzoek van de gezamenlijke rekenkamer Duiven, Doesburg en Westervoort 

"Positie en sturing samenwerkingsverbanden”. 

De rekenkamer Duiven, Doesburg en Westervoort heeft een onderzoek uitgevoerd 

naar de gemeentelijke positie en sturing in samenwerkingsverbanden. Het college 

wordt in het kader van bestuurlijk wederhoor in de gelegenheid gesteld te reageren op 

het betreffende onderzoeksrapport. 

 

Besluit (Conform advies): 

Instemmen met de bijgevoegde reactie op het rapport “Positie en sturing 

samenwerkingsverbanden” van de gezamenlijke rekenkamer Duiven, Doesburg en 

Westervoort. 

 

A.6 

 

Subsidievaststelling Caleidoz 2020 

Met de jaarrapportage 2020 en de jaarrekening 2020, incl. een goedkeurende 

controleverklaring van de accountant, heeft Caleidoz het in 2020 door hen uitgevoerde 

ouderen- en welzijnswerk inhoudelijk en financieel verantwoord. Conform de Algemene 

Subsidieverordening gemeente Doesburg stellen we de subsidie 2020 aan Caleidoz 

definitief vast. 

 

Besluit (Conform advies): 

De subsidie 2020 aan Caleidoz definitief vast te stellen op €151.220,28. Dit is 

€128.080,28 voor het (reguliere) ouderenwerk en de inloop, €10.000,- voor de 

intensivering van de functie van professioneel ouderenadviseur en €13.140,- voor de 

uitvoering van de formulierenbrigade. 

 

 


