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A 
 

Openbare adviesnota's 
 

A.1 
 

Beslissing op bezwaar niet behandelen aanvraag omgevingsvergunning 
 

Besluit (Conform advies): 

1.    het bezwaar tegen het besluit van 30 augustus 2021 ontvankelijk en gegrond te 
verklaren; 
2.    het bestreden besluit van 30 augustus 2021 te herroepen. 
 

A.2 
 

Collegebesluit financiering vroegsignalering en inzet budgetcoaching 

De gemeente Doesburg voert sinds juni ’21 de vroegsignalering in het kader van de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit. Betalingsachterstanden worden in 
een vroeg stadium gesignaleerd met de uitvoering van vroegsignalering. De 
uitvoerende medewerkers van (en namens) de gemeente Doesburg benaderen de 
inwoners met schulden actief middels een brief of door het afleggen van een 
huisbezoek. De afgelopen maanden zijn de eerste ervaringen opgedaan. De resultaten 
van deze periode zijn weergegeven in bijlage 1: resultaten vroegsignalering juni ’21 t/m 
november ’21. 
Het voorstel is om de huidige werkwijze omtrent de vroegsignalering voort te zetten en 
dit te financieren uit een deel van de gewijzigde begroting MGR 2022 alsmede uit de 
overheveling van het budget schulddienstverlening 2021. Daarnaast is de wens om het 
product ‘budgetcoaching’ bij de Kredietbank Nederland af te nemen, vanwege een gat 
in het huidige aanbod van de dienstverlening. 
 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1.    Kennisnemen van de resultaten vroegsignalering juni 2021 t/m november 2021 en 
deze aanbieden aan de gemeenteraad ter kennisname. 
2.    Instemmen dat een deel van de uitgaven in 2022 voor de uitvoering van de taak 
vroegsignalering ter hoogte van €48.048 worden gedekt uit de overheveling van het 
budget schulddienstverlening 2021. 
3.    Ovv besluitvorming raad Instemmen dat het restant van de uitgaven 
vroegsignalering in 2022 voor het overige deel worden gefinancierd uit een deel van 
het voordeel van de bijgestelde begroting 2022 van de MGR (specifiek de module 
WgSW). 
4.    Instemmen met de inkoop van het product ‘budgetcoaching’ bij de Kredietbank 
Nederland. 
 

A.3 
 

Overeenkomst Coördinerend Buurtsportcoach 2022 

Doesburg Beweegt voert diverse beweegprojecten en -activiteiten uit in Doesburg. 
Gezien de positieve ervaringen van de betrokkenen wordt een verlenging voor de 
overeenkomst van de Coördinerend Buurtsportcoach (en hiermee ook de 



 
overeenkomsten van de andere Buurtsportcoaches) voor 2021 voorgesteld. De 
Buurtsportcoaches richten zich o.a. op de uitvoering van het 'Lokaal sport- en 
beweegakkoord voor Doesburg.' 
Voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 is de financiering van de Buurtsportcoaches 
geregeld. 
 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

1. Instemmen met de overeenkomst van de Coördinerend Buurtsportcoach; 
2. De overeenkomst van de Coördinerend Buurtsportcoach enkelvoudig onderhand te 
gunnen aan Ward Terpstra; 
3. Instemmen met de overdracht van € 23.482,20 voor 2022 van de ontvangen SPUK-
uitkering naar het budget 'Buurtsportcoach' om de betaalde BTW te compenseren. 
4. Volgend jaar aanbesteding opstarten. 
 

A.4 
 

Voorlopige verlening subsidie 2022 Plusbus 

De algemene vervoersvoorziening Doesburg is een preventieve, algemene 
vervoersvoorziening. Deze voorziening is door de gemeente samen met de Plusbus 
ingericht en wordt door de Plusbus in en rondom Doesburg uitgevoerd. Met deze 
vervoersvoorziening kunnen (kwetsbare) inwoners zelfstandig (langer) blijven 
participeren in de samenleving. 
 

Besluit (Conform advies): 

1.    Aan de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken (Plusbus) voor de 
uitvoering van de algemene vervoersvoorziening Doesburg in 2022 een voorlopige 
subsidie toe te kennen van €50.000,-. 
 

A.5 
 

Subsidie tbv ESF project (ministerie SZW) 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) thema Actieve Inclusie 2014-2020 biedt subsidie 
voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.  Doel van de subsidie is het verkleinen van de afstand 
tot de arbeidsmarkt. 
Gemeente Arnhem heeft als centrumgemeente namens de Arbeidsmarktregio deze 
subsidie aanvraag ingediend. De subsidie wordt naar rato verdeeld over de 
deelnemende gemeenten. 
 
Inmiddels is het ESF project over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 
2019 afgerond. Het definitieve controlerapport en de afrekening van het project zijn 
ontvangen. 
Hieruit blijkt dat Doesburg nog een bedrag van € 48.286 ontvangt. De ontvangen 
voorschotten en uitgaven van het ESF project zijn vastgelegd in een voorziening 
Gelden-Derden. Deze voorziening heeft een negatieve stand van € 9.853 per 31-12-
2020. De afrekening ESF wordt verrekend met deze voorziening waardoor er nog een 
positief bedrag overblijft van € 38.433.  Dit bedrag komt ten gunste van de algemene 
middelen daar er geen specifieke activiteiten zijn ingezet en geen extra kosten zijn 
gemaakt 
 

Besluit (Conform advies): 

Kennisnemen van ontvangen gelden ad € 38.433 welke ten gunste komen van de 
algemene middelen, in verband met de afrekening project ESF subsidie Actieve 
Inclusie midden Gelderland. 
 



 
A.6 
 

Subsidies kindgebonden financiering OAB 2022 

In het kader van bestrijding van onderwijsachterstanden zijn subsidieaanvragen 
binnengekomen voor het subsidiejaar 2022. Deze worden voor besluitvorming aan het 
college voorgelegd. 
 

Besluit (Conform advies): 

Instemmen met de volgende subsidies te behoeve van bestrijding van 
onderwijsachterstanden in 2022: 
-    Stichting IJsselgraaf-Spelenderwijs: Subsidie kindgebonden financiering: € 
156.000,- en inzet HBO’er coach/beleidsmedewerker € 11.053,- 
-    Puck en Co: Subsidie kindgebonden financiering: € 53.000,- en inzet HBO’er 
coach/beleidsmedewerker € 2.796,- 
 

A.7 
 

Voorlopige verlening subsidie 2022 st. ontmoetingsruimte Grotenhuys 

In het appartementencomplex Grotenhuys is een ontmoetingsplek in het kader van de 
Wmo ingericht waar inwoners van het complex, de wijk Molenveld en uit Doesburg 
terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, samen te eten en waar men aan diverse 
activiteiten kan deelnemen. De exploitatie van de ontmoetingsruimte verzorgt de 
Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys. Een stichting specifiek hiervoor opgericht. 
 

Besluit (Conform advies): 

Aan Stichting Ontmoetingsruimte Grotenhuys een voorlopige subsidie toekennen van 
€19.500,- voor de uitvoering van de ontmoetingsplek in 2022 in Grotenhuys. 
 

A.8 
 

Voorlopige verlening subsidie 2022 Caleidoz 
 

Besluit (Conform advies): 

1.    Aan Caleidoz een voorlopige subsidie van €182.309 toe te kennen voor het 
ouderenwerk, de inloop, de uitvoering van de formulierenbrigade en de uitvoering van 
de mantelzorgondersteuning in 2022. 
 

 


