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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 30-11-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Raadszaal 

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 

 

beslissing op bezwaar restaurant De Liefde 

Namens de eigenaar van het restaurant De Liefde is bezwaar aangetekend tegen het 

moeten verwijderen en het verwijderd moeten houden van de koelkast en de vriezer op 

de binnenplaats van het restaurant. 

 

Besluit (Conform advies): 

Het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. 

 

A.2 

 

Definitieve vaststelling subsidie VIT-hulp 2021 

VIT-hulp bij mantelzorg voerde tot 1 oktober 2021 de mantelzorgondersteuning voor de 

gemeente Doesburg uit. Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente 

Doesburg is hier een voorlopige subsidie van €44.549,41 voor verleend. Met het 

inhoudelijk jaarverslag 2021, managementrapportage 2021, de jaarrekening 2021 en 

een verklaring van de accountant heeft VIT-hulp de subsidie voldoende inhoudelijk en 

financieel verantwoord. Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente 

Doesburg stellen we de subsidie 2021 aan VIT-hulp bij mantelzorg daarom definitief 

vast op €44.549,41. 

 

Besluit (Conform advies): 

De subsidie 2021 aan VIT-hulp bij mantelzorg definitief vast te stellen op €44.549,41. 

 

A.3 

 

Naamswijziging Circulus-Berkel B.V in Circulus B.V.. 

Voor de aandeelhoudersvergadering van Circulus-Berkel B.V. van 9 december a.s. ligt 

het voorgenomen besluit om de naam van Circulus-Berkel B.V. te veranderen in 

Circulus B.V.. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Instemmen met de naamswijziging van Circulus-Berkel B.V. in Circulus B.V. per 1 

januari 2022; 

2.    De raad informeren over de naamswijziging. 

 

A.4 

 

OMV intentieverklaring provincie verduurzamen vastgoed 

Gemeente Doesburg heeft als doel gesteld haar eigen gemeentelijk vastgoed te willen 

verduurzamen. Daarnaast gelden voor specifieke gebouwen wettelijke verplichtingen 

om te verduurzamen. Provincie Gelderland heeft de intentie uitgesproken 

vastgoedeigenaren te ondersteunen en te ontzorgen in het behalen van deze doelen. 

Met het ondertekenen van de intentieverklaring wordt Gemeente Doesburg door het 
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Ontzorgingsprogramma verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de provincie, 

ondersteund in het verduurzamen van haar eigen vastgoed. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    Intentieverklaring Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk 

vastgoed te ondertekenen 

 

A.5 

 

Voorlopige verlening subsidie 2022 Santé Partners 

Met de subsidieverlening aan Santé Partners zorgen we ervoor dat het Algemeen 

maatschappelijk werk, het Sociaal Raadsliedenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin 

en deelname in het jeugdteam gecontinueerd worden. Inwoners kunnen bij deze 

laagdrempelige voorzieningen terecht met hun vragen en/of problemen. 

 

Besluit (Conform advies): 

Aan Santé Partners voor 2022 een voorlopige subsidie toekennen van in totaal 

€425.415,- voor Algemeen maatschappelijk werk (AMW), Sociale Raadsliedenwerk 

(Srw), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en deelname en coördinatie van het 

Jeugdteam Doesburg. 

 

A.6 

 

Voorlopige verlening subsidie 2022 MEE 

MEE heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2022 voor deelname aan de 

Vraagbaak, het Jeugdteam Doesburg, onafhankelijke clientondersteuning en 

collectieve activiteiten. Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente 

Doesburg verlenen we een voorlopige subsidie. 

 

Besluit (Conform advies): 

Aan MEE voor 2022 een voorlopige subsidie toekennen voor deelname aan de 

Vraagbaak, het Jeugdteam Doesburg, cliëntondersteuning en collectieve activiteiten 

van €147.751,71. 

 

 


