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A 

 

Openbare adviesnota's 

 

A.1 

 

Kadernota 2022 

Op grond van artikel 4 van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 

juni een kadernota aan te bieden aan de gemeenteraad met een voorstel voor het 

beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de 

meerjarenraming. Nu ligt de kadernota 2022 voor. In deze kadernota heeft het college 

een uiteenzetting opgenomen van: 

•    de in de komende begroting 2022-2025 op te nemen begrotingsvoorstellen 

•    het actuele financiële perspectief 

•    de actuele stand van de algemene reserve 

•    de te hanteren algemene technische uitgangspunten voor de begroting 2022-2025 

 

Besluit (Conform advies met tekstuele wijzigingen) 

De kadernota 2022 conform bijgaand concept ter vaststelling aanbieden aan de raad. 

 

A.2 

 

Benchmark onderzoek werk en inkomen, de belangrijkste bijstandscijfers 

De Benchmarkkrant Werk en Inkomen van Divosa geeft cijfers over de uitvoering van 

de Participatiewet over het jaar 2020. Met de benchmark kunnen de resultaten en 

effecten van Doesburg vergeleken worden met die van andere gemeenten. Uit de 

benchmark blijkt dat Doesburg goede resultaten heeft behaald. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. Kennis nemen van de Benchmarkkrant Werk en Inkomen van Divosa 

2. De Benchmarkkrant Werk en Inkomen van Divosa ter informatie aan de raad 

aanbieden 

 

A.3 

 

Verzoek tot uitstel van het aanbieden jaarrekening 2020 en begroting 2022 

(Zwembad) 

Op grond van de in 1993 gesloten overeenkomst met Stichting Overdekt Zwembad 

Doesburg wordt de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring aan de gemeente 

voorgelegd. Zoals vastgelegd in de overeenkomst (d.d. 8 januari 1993) met Stichting 

Overdekt Zwembad Doesburg (hierna: de stichting) ontvangen wij normaliter vóór 1 juli 

van het jaar de jaarrekening van het vorige jaar en de begroting van het komende jaar. 

Op basis hiervan wordt de definitieve exploitatiebijdrage vastgesteld en de voorlopige 

exploitatiebijdrage middels een beschikking aan de stichting verstuurd. 

De stichting heeft middels een brief aan uw college een verzoek tot uitstel van het 

aanleveren van de stukken gevraagd. De stichting geeft aan dat het niet mogelijk is om 

de stukken vóór 1 juli aan te leveren. De oorzaak is een wisseling van een 



 

administratiekantoor en van de accountant. Er is nu een vertekend beeld van de 

boekingen. Het bestuur van de stichting heeft besloten hierover eerst meer 

duidelijkheid te willen verkrijgen voordat de stukken doorgestuurd kunnen worden naar 

de accountant. 

 

Besluit (Conform advies) 

1. De Stichting Overdekt Zwembad Doesburg uitstel verlenen voor het aanleveren van 

de jaarrekening 2020 en de begroting 2020 tot uiterlijk 15 september 2021; 

2. Instemmen met de (concept) antwoordbrief aan Stichting Overdekt Zwembad 

Doesburg en deze ter kennisneming aanbieden aan de gemeenteraad. 

 

A.4 

 

Adviescommissie Cultuurhistorie verslag 22 maart 2021 

De Adviescommissie Cultuurhistorie adviseert het college over zaken met betrekking 

tot het Doesburgs erfgoed. Het verslag van de vergadering van de Adviescommissie 

wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college. De adviezen van de commissie 

worden betrokken bij de besluitvorming over de betreffende onderwerpen. 

 

Besluit (Conform advies) 

Het verslag van de Adviescommissie Cultuurhistorie van 22 maart voor kennisgeving 

aan te nemen. 

 

A.5 

 

Bekendmaken vastelling wegenlegger Doesburg 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 19 mei 2021 de wegenlegger 

Doesburg vastgesteld. Met de bekendmaking van de vaststelling in de regiobode en op 

overheid.nl is de vaststellingsprocedure van de wegenlegger Doesburg afgerond. 

 

Besluit (Conform advies) 

Het besluit tot vaststelling van de wegenlegger Doesburg door GS van Gelderland 

bekend maken in de regiobode en op overheid.nl middels bijgevoegde publicatietekst. 

 

A.6 

 

Definitieve subsidievaststelling 2020 en voorlopige subsidieverlening 2021 

mantelzorgondersteuning 

VIT-hulp bij mantelzorg voert de mantelzorgondersteuning voor de gemeente Doesburg 

uit. Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Doesburg is hier een 

voorlopige subsidie van € 65.854,- voor verleend. Met het inhoudelijk jaarverslag 2020, 

managementrapportage 2020, de jaarrekening 2020 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 2020 aan VIT-hulp bij mantelzorg daarom definitief vast op €65.854,-. 

 

Op 5 maart 2021 heeft het bestuur van VIT-hulp bij mantelzorg aangekondigd dat zij 

per 1 oktober hun werkzaamheden stoppen en de stichting wordt ontmanteld. De 

voorlopig verleende subsidie voor 2021 wordt daarom bijgesteld van €59.399,21, naar 

een bedrag van €44.549,41. Daarnaast wordt VIT-hulp bij mantelzorg voor de 

definitieve vaststelling van de subsidie 2021 ontslagen van de registratieplicht op basis 

van dienstverlening en zal in plaats daarvan verantwoording afleggen op basis van 

registratie van gemaakte kosten en uren ten behoeve van de mantelzorgondersteuning 

voor de gemeente Doesburg. 

 

Per 1 oktober zet Caleidoz de werkzaamheden met betrekking tot 

mantelzorgondersteuning voort. Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente 



 

Doesburg wordt daarom aan Caleidoz voor 2021 een voorlopige subsidie van 

€15.500,- toegekend ten behoeve van de uitvoering van mantelzorgondersteuning in 

de gemeente Doesburg per 1 oktober 2021. 

 

Besluit (Conform advies) 

1.    De subsidie 2020 aan VIT-hulp bij mantelzorg definitief vast te stellen op €65.854,-

. 

2.    De aan VIT-hulp bij mantelzorg voor 2021 voorlopig verleende subsidie bij te 

stellen naar een bedrag van €44.549,41. 

3.    VIT-hulp bij mantelzorg voor de definitieve vaststelling van de subsidie 2021 te 

ontslaan van de registratieplicht op dienstverlening en in plaats daarvan te volstaan 

met een registratie op basis van gemaakte kosten en uren ten behoeve van de 

mantelzorgondersteuning voor de gemeente Doesburg. 

4.    Aan Caleidoz voor 2021 een voorlopige subsidie toekennen van €15.500,- voor de 

uitvoer van mantelzorgondersteuning per 1 oktober 2021. 

 

A.7 

 

Verantwoording en vaststelling jaarlijkse subsidie Jeugdgezondheidszorg 2020 

Elk jaar subsidieert de gemeente de inzet van de Veiligheids- en Gezondheidsregio 

Gelderland-Midden (VGGM) ten behoeve van de uitvoering van de 

Jeugdgezondheidszorg. De VGGM vraagt subsidie aan voor de uitvoering van het 

basis- en lokale maatwerkaanbod van de preventieve Jeugdgezondheidszorg in 

Doesburg. De subsidie wordt vastgesteld op basis van een jaarverslag en een 

financiële verantwoording. 

 

Besluit (Conform advies) 

De in 2020 verstrekte subsidie voor de Jeugdgezondheidszorg vast te stellen op een 

bedrag van € 31.612,22. 

 

 


