
 

Besluitenlijst B&W vergadering 
Datum 02-11-2021 

Tijd 9:30 - 12:30 

Locatie Vergaderruimte Koepoortzaal 0.36 (10p) 

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 

 

Voorlopige subsidie Jeugdgezondheidszorg 2022 

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e levensjaar recht op 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ), aangeboden onder verantwoordelijkheid van 

gemeenten. De JGZ wordt voor 0-18 jarigen in de regio Gelderland-Midden uitgevoerd 

door de Veiligheids- en Gezondheidsregio (VGGM). Eén van de onderdelen van de 

VGGM is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De uitvoering wordt jaarlijks 

door de gemeente gesubsidieerd. 

 

Besluit (Conform advies): 

1. De voorlopige subsidie 'Lokaal aanbod Jeugdgezondheidszorg 2022' voor 2022 

toekennen voor een bedrag van € 47.297,50 aan Veiligheids- en Gezondheidsregio 

Gelderland-Midden (VGGM); 

2. De via de meicirculaire GIDS-middelen (Gezond In De Stad), specifiek voor 

Kansrijke Start voor een bedrag van ongeveer € 5.000,- te bestemmen op het budget 

'Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel' (1236) voor 2021, 2022 en 2023; 

3. De via de meicirculaire middelen voor de uitvoering van de - Wet Prenataal 

huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg - voor een bedrag van € 4.360,10 te 

bestemmen op het budget Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel (1236). 

 

A.2 

 

Handelingsperspectief Toekomstvisie Doesburg 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 30 juni jl. u als college de opdracht 

gegeven de Toekomstvisie te vertalen naar een nieuw handelingsperspectief op de 

verschillende beleidsterreinen. 

Hiervoor is een projectopdracht opgesteld. Deze beschrijft het proces hoe te komen tot 

inzicht in dit handelingsperspectief (beïnvloedbare factoren). Daarnaast worden 3 

integrale scenario's opgesteld die elk een andere blik op de toekomst werpen. Hierbij 

wordt het inzichtelijk welke impact/effect te verwachten is voor iedere pijler van de 

Toekomstvisie. Op basis hiervan kan het gesprek met onze inwoners gevoerd worden 

en kan uw gemeenteraad tijdens de verkiezingen inzetten op de voor haar belangrijke 

maatschappelijke opgaven. 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen): 

Instemmen met de projectopdracht 'Handelingsperspectief Toekomstvisie Doesburg'. 

 

 


