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A

Openbare adviesnota's

A.1

Beleidsregels Energietoeslag 2022
De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden exponentieel gestegen. Hierdoor zijn
vele huishoudens in financiële problemen gekomen. Het kabinet heeft voor alle
huishoudens de energiebelasting met € 400,00 verlaagd en tevens aangekondigd dat
er een energietoeslag van € 800,00 (in eerste instantie € 200,00) komt voor de lagere
inkomens. Middels de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag Doesburg 2022’ zijn
doelgroepen, voorwaarden, wijze van aanvraag, hoogte van de toeslag en looptijd
vastgesteld.
Besluit (Conform advies):

Instemmen met de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag Doesburg 2022’.
A.2

MJPB 2023-2026 BVO DRAN (incl. gewijzigde begroting 2022)
Het doelgroepenvervoer wordt voor onze gemeente uitgevoerd door de
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN). De
feitelijke uitvoering is onder de naam Avan. De BVO DRAN biedt op grond van artikel
35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de raden van de deelnemende
gemeenten de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over de
ontwerpbegroting.
Besluit (Conform advies):

1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief met bijhorende notitie “BVO DRAN
transitie van duurzaam naar zero emissie 2024-2030” en deze ter kennisname
aan de raad aan te bieden.
2. De gemeenteraad middels bijgevoegd concept raadsvoorstel kennis te laten
nemen van de meerjarenprogrammabegroting 2023-2026, inclusief gewijzigde
begroting 2022, van de BVO DRAN.
3. De gemeenteraad voorstellen, middels bijgevoegde conceptbrief, een
zienswijze naar voren te laten brengen over de ontwerpbegroting.

A.3

1e wijziging GREX Havenmeester
In december 2018 is de GREX (grondexploitatie) voor de transformatie van locatie
Stadswerf naar een woonlocatie door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is onder
andere gedaan op basis van een schetsontwerp. Nadien is in overleg met de beoogde
ontwikkelaar een definitief woningbouwprogramma vastgesteld, en is hierop
aansluitend een inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld.
De in 2018 geprognosticeerde kosten en opbrengsten dienen op basis van de nadere
uitwerking van het ontwikkelingsplan te worden geactualiseerd, en volgens de

bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in een 1e wijziging van
de GREX te worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Besluit (Conform advies):

1. In te stemmen met het voorstel tot 1e wijziging van de GREX “Havenmeester”
2. Deze 1e wijziging van de GREX “Havenmeester” ter vaststelling voorleggen
aan de gemeenteraad (conform bijgevoegd concept raadsvoorstel)

A.4

Beleid Behoudenswaardige graven
In 2021 is begonnen met een evaluatie van de beheerprocessen en tariefstelling van
de begraafplaats. Tegelijkertijd is vanuit de Molukse gemeenschap de vraag gekomen
of graven van KNIL veteranen een ‘beschermde status’ konden krijgen, zoals eerder in
een aantal andere gemeenten is vastgesteld. Dit heeft uiteindelijk geleid tot dit voorstel
dat vraagt om uw raad om beleid vast te stellen ten behoeve van Behoudenswaardige
graven.
Besluit (Conform advies):

1. De raad voorstellen om het 'Beleid Behoudenswaardige graven' vast te stellen.

A.5

SALD Jaarstukken 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026
De gemeenteraad van Doesburg wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld een
zienswijze te geven op de concepten van de jaarstukken en de meerjarenbegroting van
het Streekarchivariaat De Liemers & Doesburg (hierna te noemen SALD).
Het voorstel is in de zienswijze bij de jaarstukken 2021 geen opmerkingen te plaatsen
omdat er geen opmerkelijke zaken zijn en het saldo van baten en lasten 0 is na een
kleine onttrekking van € 794 aan de reserve. Bij de begroting wordt voorgesteld een
opmerking te maken bij het inhuren van derden (projectleider e-depot) over de hoogte
van de geraamde loonsom. De raad zal het SALD schriftelijk informeren over zijn
zienswijze.
Besluit (Conform advies):

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021 SALD en concept
meerjarenbegroting 2023-2026.
2. De raad voorstellen om kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021
SALD en geen zienswijze in te dienen over de conceptjaarstukken 2021 SALD.
3. De raad voorstellen kennis te nemen van concept meerjarenbegroting 2023 –
2026 en een zienswijze in te dienen op het onderdeel inhuur derden
(projectleider e-depot) van de begroting 2023 -2026.
4. De raad voorstellen het SALD op hoogte te stellen van zijn zienswijze (zie
bijlage 2: Brief aan SALD, zienswijze gemeenteraad Doesburg).

