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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 25-01-2022 

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 

 

Beleidsregels giften - werk en inkomen 

Giften worden bij de vaststelling van het recht op, en de hoogte van, de algemene 

bijstand vrijgelaten voor zover dat deze, gezien de bestemming en de hoogte van de 

gift, uit het oogpunt van bijstandsverlening verantwoord is. Door giften niet in 

aanmerking te nemen, wordt voorkomen dat de Participatiewet een ontmoediging 

vormt voor de vrijgevigheid van personen en/of instellingen. Gezien het 

minimumbehoeftekarakter van de bijstand kan de vrijlating niet onbeperkt zijn. Eerder 

werd per individuele casus beoordeeld of een gift gevolgen had voor de 

bijstandsuitkering. Op 25 november 2021 is een motie door de raad aangenomen 

waarin verzocht wordt om beleidsregels op te stellen omtrent giften. Deze beleidsregels 

zijn nu opgesteld. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Instemmen met de 'Beleidsregels giften en schadevergoeding gemeente Doesburg’ 

2. De raad informeren over de 'Beleidsregels giften en schadevergoeding gemeente 

Doesburg’ 

 

A.2 

 

Ontwikkelingen VGGM - verzoek oprichting stichtingen 

In de raadsinformatiebrief beschrijft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-

Midden (VGGM) de ontwikkelingen die belangrijk zijn bij het opstellen van haar 

begroting 2023. De conceptbegroting van VGGM zal naar verwachting in april 2022 

aan de gemeenten worden aangeboden voor een zienswijze. De beschrijving van de 

ontwikkelingen wordt u nu ter informatie aangeboden (zie: 

https://raadsinformatiebrief.ccreader.nl/). 

 

Naast de beschreven ontwikkelingen wil VGGM samen met de andere 

veiligheidsregio’s een stichting Risicobeheer/Expertisebureau en een stichting 

Waarborgfonds oprichten. Het algemeen bestuur van VGGM kan pas een besluit 

nemen over deelname aan stichtingen nadat de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van 

het algemeen bestuur te brengen. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de 

oprichting van twee stichtingen door VGGM in het kader van risicobeheer en 

(ongevallen)verzekeringen. 
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A.3 

 

Regieplan Wet inburgering 2022 

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Gemeenten 

moeten vanaf deze datum een aanbod voor nieuwkomers gereed hebben. Dit aanbod 

bestaat uit een groot aantal onderdelen die gemeenten op basis van een wettelijke taak 

moet organiseren. In het Regieplan Wet Inburgering 2021 staan de volgende 

onderdelen omschreven, alsmede wie deze in of namens de gemeente Doesburg gaat 

uitvoeren: 

•    Brede intake;  

•    Persoonlijk plan inburgering en Participatie (PIP);  

•    Casusregie;  

•    Aanbod voor leerroutes (Z-route, onderwijsroute, B1-route);  

•    Maatschappelijke begeleiding;  

•    Financieel ontzorgen en financiële zelfredzaamheid;  

•    Module Arbeidsmarkt Participatie (MAP);  

•    Participatie Verklaringstraject (PVT).  

 

Er is voor gekozen niet alle onderdelen als gemeente Doesburg zelf uit te voeren om 

kwetsbaarheid te ondervangen. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

Kennis nemen van het Regieplan Wet Inburgering 2021 en deze aanbieden aan de 

gemeenteraad ter kennisname. 

 

A.4 

 

Benchmark huishoudelijk afval 2020 

Via Circulus doet Doesburg jaarlijks mee aan de benchmark huishoudelijk afval. Hierin 

worden onder andere de milieuprestaties en kosten op het gebied van huishoudelijk 

afval vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten en tussen de aandeelhoudende 

gemeenten van Circulus. Doesburg scoort goed wat betreft afvalbeheerkosten, 

hoeveelheid huishoudelijk afval, hoeveelheid restafval en het scheidingspercentage. 

 

Besluit (Conform advies): 

De raad informeren over de benchmark huishoudelijk afval 2020 en de resultaten die 

Doesburg bereikt heeft. 

 

A.5 

 

Wijziging tarieven OZB en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 

2022 

De tarieven onroerendezaakbelastingen (OZB) en daaraan gekoppeld de tarieven voor 

de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 zijn in de raadsvergadering 

van 16 december 2021 voorlopig vastgesteld. De tarieven voor de eigenarenbelasting 

woningen en de gebruikersbelasting niet-woningen moeten gewijzigd worden in 

overeenstemming met de bijgevoegde concept-raadsbesluiten. Het tarief voor de 

eigenarenheffing niet-woningen blijft ongewijzigd. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met de wijzigingen van de tarieven onroerendezaakbelastingen (OZB) 

en belastingen op        roerende woon- en bedrijfsruimten 2022;. 

2.    De raad voorstellen om de eerste wijzigingen van de Verordeningen 

onroerendezaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 

vast te stellen conform het bijgevoegde concept-raadsvoorstel met bijlagen. 

 

 


