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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 21-09-2021 

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 

 

Aanpassing beleidsregels Gemeentepolis Menzis 

Vanaf 2016 komt gemeente Doesburg chronisch zieken en gehandicapten met hoge 

zorgkosten en een laag inkomen financieel tegemoet onder meer via de 

gemeentepolis. Eerder dit jaar zijn de beleidsregels hiervoor vastgesteld. Gebleken is 

dat artikel 4 lid 2 in de Beleidsregels voor de Gemeentepolis gemeente Doesburg niet 

correct geformuleerd is. Dit wordt via dit voorstel hersteld. 

 

Besluit (Conform advies): 

Vaststellen van de wijziging Beleidsregels gemeentepolis gemeente Doesburg 

 

A.2 

 

aanpassing verordening startersleningen-2 

Druk op de woningmarkt leidt tot hogere aankoopbedragen van woningen. Ook voor 

een starterswoning moet aanzienlijk meer worden betaald dan enkele jaren geleden. 

Hierdoor is het wenselijk om de maximale koopsom voor een woning om in aanmerking 

te komen voor een starterslening te verhogen. Deze is nu bepaald op € 210.000. Om 

deze wijziging door te voeren moet de verordening worden aangepast en opnieuw 

worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Hoogte van het maximale aankoopbedrag van een starterswoning om in 

aanmerking te komen voor een starterslening verhogen 

2.    Hoger aankoopbedrag opnemen in gewijzigde verordening startersleningen en 

deze laten vaststellen door de gemeenteraad onder gelijktijdige intrekking van de 

bestaande verordening 

 

A.3 

 

Evaluatieverslag Doesburg Beweegt 2020 & Update sport- en beweegakkoord 

In het evaluatieverslag van Doesburg Beweegt worden de behaalde resultaten van 

Doesburg Beweegt voor 2020 concreet beschreven. 

Het Doesburgse sport- en beweegakkoord is tijdens de B&W vergadering van 21 juli 

2020 vastgesteld. Tijdens de bespreking in de Commissie Maatschappelijke 

Ontwikkeling van 8 september 2020 is de toezegging gedaan dat er gelijktijdig met het 

evaluatieverslag van Doesburg Beweegt in oktober 2021 een update gegeven zou 

worden van het sport- en beweegakkoord. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Kennis nemen van het evaluatieverslag van Doesburg Beweegt 2020; 

2. Kennis nemen van de update sport- en beweegakkoord (d.d. 14 september 2021); 
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3. Het evaluatieverslag en de update sport- en beweegakkoord ter kennisgeving aan 

de gemeenteraad brengen middels een Informatienota. 

 

A.4 

 

Nieuwe koers sociaal domein 

Vanaf 1 januari 2015 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de 

bekostiging van een drietal sociale opgaven belegd bij gemeenten: de Wmo 2015, de 

Jeugdwet en de Participatiewet. Deze transitie moest ook een transformatie (innovatie) 

bewerkstelligen naar meer eigen verantwoordelijkheid van de inwoners, een integrale 

aanpak van problemen en een verschuiving naar minder dure zorg en ondersteuning. 

Daarom werd ook meteen een bezuiniging doorgevoerd door het rijk. Net als voor de 

meeste andere gemeenten heeft dat gezorgd voor een flinke inhoudelijke en financiële 

uitdaging waarvoor nu een nieuwe insteek nodig is. Deze nieuwe insteek wordt 

beschreven in de notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein. Bij 

de nieuwe koers sluiten we aan bij de inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde 

Toekomstvisie Doesburg Duidelijk Duurzaam Door. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

De notitie over de nieuwe koers in het sociaal domein bespreken en inbrengen als één 

van de onderdelen van een bijeenkomst met de gemeenteraad over de verdere 

invulling van de Toekomstvisie. 

 

A.5 

 

Samenwerkingsovereenkomst concessie laadinfrastructuur 

De Provincies Gelderland en Overijssel organiseren namens deelnemende gemeenten 

een aanbesteding/concessie voor de realisatie en exploitatie van laadpalen in de 

openbare ruimte. Om deel te kunnen nemen aan de concessie moeten we een 

samenwerkingsovereenkomst en mandaat- en volmachtbesluit voor de Provincie 

Overijssel ondertekenen. Met onze deelname aan de concessie geven we uitvoering 

aan de integrale laadvisie die de raad 30 juni 2021 heeft vastgesteld en spelen we in 

op de verwachte, sterke groei van elektrisch rijden in de gemeente Doesburg. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De overeenkomst voor het realiseren en exploiteren van laadpalen in de 

openbare ruimte aangaan (bijlagen 1 t/m 4) en het verlenen van de daarvoor 

benodigde mandaten en machtigingen aan de contractmanager in dienst bij de 

Provincie Overijssel ten behoeve van de Europese aanbesteding en het 

contractbeheer van de concessieovereenkomst laadpalen openbare ruimte 

2022-2025 en het contractbeheer voor de met EVnetNL BV gesloten 

overeenkomst voor publieke laadpalen op een bestaande netaansluiting van 

EVnetNL BV (bijlage 5). 

2. De raad middels de bijgevoegde informatienota informeren over bovenstaand 

besluit (bijlage 6). 

3. Beslispunt burgemeester: Het verlenen van volmacht aan de contactmanager 

in dienst bij de provincie Overijssel ten behoeve van het realiseren en 

exploiteren van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte 

(bijlage 5). 

 

 


