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A

Openbare adviesnota's

A.1

BNG Samenwerkingsovereenkomst ivm prepaid pinpassen leefgeld Oekraïners
In Doesburg worden momenteel enkele vluchtelingen uit de Oekraïne opgevangen in
gastgezinnen (particuliere opvang). Op korte termijn volgen meer vluchtelingen die
naast de particuliere opvang ook gebruik gaan maken van de gemeentelijke opvang.
Zowel de Oekraïners in de particuliere als in de gemeentelijke opvang kunnen gebruik
maken van leefgeld dat door de gemeente Doesburg beschikbaar wordt gesteld.
Aangezien niet alle vluchtelingen al beschikken over een Nederlandse bankrekening,
heeft de gemeente Doesburg 25 prepaid pinpassen (€ 12,00 per stuk) aangeschaft bij
de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Hiervoor is een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de BNG. Toestemming van het college
voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst is een vereiste van de BNG.
Besluit (Conform advies):

Instemmen met het aangaan van samenwerkingsovereenkomst prepaid pinkaarten met
de Bank Nederlandse Gemeenten ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen in
Doesburg die niet (kunnen) beschikken over een eigen bankrekening.
A.2

MGR Jaarstukken 2021 en begroting 2022 e.v.
Conform de regeling van de MGR biedt het Dagelijks Bestuur van de MGR de
financiële stukken vóór 1 april aan het Algemeen Bestuur onder gelijktijdige toezending
naar de gemeenteraden van de gemeenten (via de colleges). Na kennisneming en
besluitvorming in de gemeenteraden kan het Algemeen Bestuur deze financiële
stukken vervolgens vaststellen vóór 1 juli 2022.
Besluit (Conform advies):

1. De gemeenteraad verzoeken om het indienen van een zienswijze op de
concept meerjarenbegroting 2023-2026, conform bijgevoegd voorstel.
2. De gemeenteraad ter informatie het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021
van de MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland aanbieden.

A.3

Decembercirculaire 2021
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2021 de september- en
decembercirculaire 2021 uitgebracht. Het college neemt nu besluiten over de te
verrekenen mutaties en het op te nemen bedrag van de algemene uitkering in de
begroting 2023-2026 en de IBB 2022.
Besluit (Conform advies):
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1. De effecten van de december- en septembercirculaire 2021 overnemen zoals
opgenomen in dit advies in de programmabegroting 2023-2026;
2. De effecten van de december- en septembercirculaire 2021 voor de begroting 2022
aanpassen in de IBB 2022.
A.4

Doesburgs Leefstijlakkoord (lokaal preventieakkoord)
Het Nationaal Preventieakkoord is in 2018 afgesloten om ervoor te zorgen dat er
minder mensen roken, overgewicht hebben of problematisch drinken. Hiervoor zijn
afspraken gemaakt met 70 partijen. Het Nationaal Preventieakkoord is in het leven
geroepen voor een gezonder Nederland. Met kinderen die een goede start maken en
daar hun leven lang profijt van hebben. Met actieve volwassenen, die fit hun pensioen
in gaan. En met ouderen die veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk
meedoen in de samenleving. Daar dragen wij ook in Doesburg ons steentje aan bij
door ons eigen lokaal preventieakkoord: het Doesburgs Leefstijlakkoord.
In Doesburg gaan we met de volgende thema's aan de slag:
1. Stimuleren gezond gewicht;
2. Rookvrij opgroeien;
3. Gezonde leefstijl op recept.
Besluit (Conform advies):

1. Kennis te nemen van het 'Doesburgs Leefstijlakkoord,' de lokale uitwerking van de
thema's/ambities van het Nationaal Preventieakkoord;
2. Het 'Doesburgs Leefstijlakkoord' met een informatienota aanbieden aan de
gemeenteraad.
A.5

Zienswijze rapport over energietransitie, Rekenkamer
De rekenkamer Doesburg, Duiven en Westervoort (hierna te noemen rekenkamer)
vraagt het college van B&W om een zienswijze op het rapport (zie bijlage 2)
‘Verkenning duurzaamheid: energietransitie gemeente Doesburg’.
De verkenning is uitgevoerd omdat de zorg over klimaatverandering en de noodzaak
tot een meer duurzame manier van samenleven alom worden herkend en erkend,
zeker gezien recentelijke ontwikkelingen. De ambities en wettelijke taken op het gebied
van duurzaamheid vragen vervolgens steeds meer menskracht en geld van de lokale
overheid.
De rekenkamer heeft in dit onderzoek gekeken naar de manier waarop Doesburg de
afgelopen periode invulling heeft gegeven aan de energietransitie. De rekenkamer trekt
op basis van zijn bevindingen een aantal conclusies en doet aanbevelingen.
Besluit (Conform advies):

1. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze over het rekenkamerrapport
“Verkenning duurzaamheid: energietransitie gemeente Doesburg”.
2. In te stemmen met het toezenden van de brief in bijlage 1 aan de Rekenkamer
om de zienswijze van het college van B&W kenbaar te maken.
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