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Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 07-12-2021 

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 

 

Overeenkomst toezicht kinderopvang 2022 VGGM 

De gemeente is wettelijk verplicht toezicht te houden op de kinderopvang. Namens de 

gemeente voert de VGGM dit uit. Jaarlijks wordt hiervoor een 

dienstverleningsovereenkomst getekend. 

 

Besluit (Conform advies): 

In te stemmen met: 

1. de dienstverleningsovereenkomst met de VGGM inzake het toezicht op de 

kinderopvang in 2022. 

2. de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst 2022 met de VGGM. 

3. controle van 30% van de gastouders in de gemeente Doesburg in 2022. 

 

A.2 

 

Aanvraag Jeugdteam Doesburg 2022 

Het Jeugdteam Doesburg bestaat uit externe generalistische en specialistische 

professionals die kunnen worden ingezet bij complexe zorgvragen. Het jeugdteam 

verleent zelf kortdurende hulp, kan doorverwijzen naar specialistische zorg en houdt de 

regie als er meerdere hulpverleners in een gezin zijn. 

Ieder jaar dienen de organisaties die deel uitmaken van het Jeugdteam Doesburg een 

gezamenlijke aanvraag in. 

 

Besluit (Conform advies): 

De aanvraag voor de inzet van het Jeugdteam Doesburg voor 2022 honoreren. 

 

A.3 

 

convenant prestatieafspraken corporatie 2022 

De Woningwet 2015 stimuleert gemeenten om met woningcorporaties 

prestatieafspraken te sluiten over het gemeentelijke woningbouwbeleid. Over de 

prestaties dienen corporaties verslaglegging en verantwoording af te leggen aan 

primair gemeente en huurdersorganisatie en secundair aan de Autoriteit 

Woningcorporaties. De gemeentelijke woonvisie vormt de basis voor de jaarlijkse 

prestatieafspraken. 

 

Besluit (Conform advies): 

1.    In te stemmen met het voorliggende concept: Prestatieafspraken Volkshuisvesting 

Doesburg 2022 

2.    Prestatieafspraken ter ondertekening aanbieden aan Stichting Woonservice 

IJsselland en aan haar Bewonersraad 

3.    Gemeenteraad in kennis stellen van de voor het komende jaar met de corporatie 

gemaakte afspraken 
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A.4 

 

Evaluatie Regionaal Transformatieplan (Jeugdhulp) 

Naar aanleiding van de eerste evaluatie van de Jeugdwet begin 2018 heeft het Rijk het 

'Actieprogramma Zorg voor de Jeugd' opgesteld. Doel van dit landelijk programma was 

het merkbaar en meetbaar verbeteren van de jeugdhulp en -bescherming, zodat 

kinderen, jongeren en gezinnen tijdig passende hulp ontvangen. Het Rijk heeft een 

budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking van dit programma op regionaal niveau. 

De regio moest hiervoor een budget aanvraag doen. De Regio Centraal Gelderland 

heeft daarom het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp opgesteld, als onderlegger 

voor dit 'transformatiebudget'. In september 2018 is dit plan vastgesteld. Er is voor 

gekozen om de transformatie via vier ontwikkellijnen vorm te geven, die in aparte 

werkgroepen zijn uitgewerkt: 

1. Versterken van de lokale teams; 

2. Transformatie van specialistische ambulante jeugdhulp; 

3. Transformatie van jeugdhulp met verblijf; 

4. Beschermen van kinderen in complexe scheidingen. 

 

Het transformatiebudget is beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar. Het 

plan heeft zodoende een looptijd van drie jaar en is gestart eind 2018. Dat betekent dat 

het plan eind dit jaar afloopt. Tijd om de (tussen)balans op te maken. De afronding van 

het regionaal transformatieplan betekent niet dat de transformatie voltooid is. 

Transformeren is een veranderproces dat om een lange adem vraagt; ook de komende 

jaren zullen we hier met energie aan moeten blijven (samen)werken. De lessen die we 

uit deze evaluatie trekken kunnen daarbij behulpzaam zijn. We staan in de evaluatie stil 

bij de behaalde resultaten, het proces en de samenwerking. De financiële evaluatie is 

in een separaat memo toegevoegd. De evaluatie wordt afgesloten met een voorstel 

voor voortzetting van een beperkt aantal onderdelen uit het transformatieplan. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp; 

2. De evaluatie ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

A.5 

 

Gezondheidsmonitor Doesburg (2020-2021), Regiorapport Gezondheidsmonitor 

(2020-2021 en de Regionale visie Publieke Gezondheid Gelderland-Midden (2021-

2025) 

Gemeenten moeten volgens de Wet publieke gezondheid inzicht hebben in de 

gezondheidstoestand van haar inwoners. Gezondheid is veel meer dan de afwezigheid 

van ziekte. De nieuwe definitie van gezondheid luidt dan ook: ‘Gezondheid is het 

vermogen zich aan te passen en de eigen regio te voeren, in het licht van de fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Deze nieuwe definitie richt zich dus 

op de positieve gezondheid. Dit is een belangrijke verandering voor gemeenten. 

 

De GGD Gelderland-Midden heeft namens de gemeenten een gezondheidsmonitor 

onder zelfstandig wonende volwassenen (19 tot 65 jarigen en 65-plussers) uitgevoerd. 

Dit resulteert in zowel een regiorapportage als een lokale rapportage. Het bekende 

radermodel (uit de Visie Publieke Gezondheidszorg 2017) is ook in deze rapportage de 

kapstok. Op een aantal indicatoren kan de gemeente Doesburg invloed uitoefenen. 

 

In de regionale visie die in 2016 werd vastgesteld werd uitgegaan van de pijlers: 

Positieve gezondheid als basis en een integrale aanpak (verbeeld in het radermodel) 

als middelen. In de landelijke nota van 2020 zijn deze pijlers weer mooi terug te vinden. 

In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten elke vier jaar hun lokale 

beleid vaststellen en dat dit beleid minimaal de opgaven bevat die door het Rijk zijn 
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beschreven in de landelijke nota Gezondheidsbeleid. Door de gezamenlijke regionale 

visie voldoen de gemeenten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-

Midden hieraan. 

Een lokale aanvulling volgt in Doesburg met het lokaal preventieakkoord. Naar 

aanleiding van het lokaal preventieakkoord zal er nog een stuk verschijnen waarin een 

korte evaluatie wordt gegeven van het huidige lokale gezondheidsbeleid (Visie 

Publieke Gezondheid Doesburg 2017) met een aantal aanscherpingen voor de 

komende jaren op basis van de input van het lokaal preventieakkoord. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. Kennis te nemen van de lokale gezondheidsmonitor 'Gezond in Doesburg' (2020-

2021); 

2. Kennis te nemen van de regionale gezondheidsmonitor 'Gezondheid in Gelderland-

Midden' (2020-2021); 

3. Kennis te nemen van de regionale visie Publieke Gezondheid van Gelderland-

Midden 'Bewaken, beschermen, bevorderen’ (2021-2025); 

4. De lokale gezondheidsmonitor, de regionale gezondheidsmonitor en de regionale 

visie middels een informatienota ter kennisgeving aan de raad brengen. 

 

A.6 

 

Toestemming wijziging regeling MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland 

Op 30 november jl. heeft de gemeenteraad van Doesburg toestemming gegeven aan 

het college om de huidige regeling van de MGR te wijzigen om daarmee toevoeging 

van en deelname aan de module Contractmanagement Inburgering per 1 januari 2022 

mogelijk te maken. Het college kan dit voornemen nu bekrachtigen en het besluit 

kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de MGR middels bijgevoegde brief. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

Toestemming verlenen aan het Algemeen Bestuur van de Modulaire 

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein om de gewijzigde regeling van de MGR 

vast te stellen om toevoeging van en deelname aan de module Contractmanagement 

Inburgering per 1 januari 2022 mogelijk te maken, en dit kenbaar maken middels 

bijgevoegde brief. 

 

 


