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A

Openbare adviesnota's

A.1

Adviesnota college – Informatie- en archiefbeheer Wet inburgering 2021
Doesburg-Rheden
In januari 2022 heeft uw college besloten tot het aangaan van de
dienstverleningsovereenkomst Wet inburgering 2021 Doesburg - Rheden. Hierbij zijn
de afspraken over het informatie- en archiefbeheer in het kader van deze
gemandateerde taken niet meegenomen. Mede op verzoek van gemeente Doesburg
zijn hierom een addendum en een aanvullend mandaatbesluit opgesteld om deze
archiefbeheerafspraken alsnog (formeel) te regelen.
Besluit (Conform advies):

1. Instemmen met het 'Addendum informatie- en archiefbeheer Wet inburgering
2021 Doesburg-Rheden' in aanvulling op de ’Dienstverleningsovereenkomst
Wet inburgering 2021 Doesburg – Rheden’;
2. Instemmen met het verlenen van mandaat conform het Aanvullend
mandaatbesluit informatie- en archiefbeheer Wet inburgering 2021 en Besluit
inburgering 2021’.

A.2

Definitieve subsidievaststelling 2021 MEE
MEE heeft via haar verantwoording en jaarstukken 2021 en een onafhankelijke
accountantsverklaring de aan haar verleende subsidie 2021 verantwoord. Conform de
Algemene Subsidieverordening gemeente Doesburg stellen we de subsidie 2021 aan
MEE definitief vast.
Besluit (Conform advies):

1. De subsidie 2021 aan MEE voor deelname aan het jeugdteam in 2021 definitief vast
te stellen op € 74.948,-.
2. De subsidie 2021 aan MEE voor cliëntondersteuning definitief vast te stellen op
€65.493,76.
A.3

Definitieve subsidievaststelling 2021 Santé Partners
Santé Partners heeft via haar verantwoording en jaarstukken 2021 en een
onafhankelijke accountantsverklaring de aan haar verleende subsidie 2021
verantwoord. Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Doesburg stellen
we de subsidie 2021 aan Santé Partners definitief vast.
Besluit (Conform advies):
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De subsidie 2021 aan Santé Partners definitief vaststellen op €411.908,- voor
Algemeen maatschappelijk werk (AMW), Sociale Raadsliedenwerk (Srw), het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) en deelname en coördinatie van het Jeugdteam Doesburg.
A.4

Definitieve vaststelling subsidie 2021 Caleidoz
Met de jaarrapportage 2021 en de jaarrekening 2021, incl. een goedkeurende
controleverklaring van de accountant, heeft Caleidoz het in 2021 door hen uitgevoerde
ouderen- en welzijnswerk inhoudelijk en financieel verantwoord. Conform de Algemene
Subsidieverordening gemeente Doesburg stellen we de subsidie 2021 aan Caleidoz
definitief vast.
Besluit (Conform advies):

De subsidie 2021 aan Caleidoz definitief vast te stellen op €149.121,02. Dit is
€120.257,64 voor het (reguliere) ouderenwerk en de inloop, €15.500,- voor
mantelzorgondersteuning (per 1 oktober 2021) en €13.363,38 voor de uitvoering van
de formulierenbrigade.
A.5

Definitieve vaststelling subsidie 2021 st. ontm. Grotenhuys
Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Doesburg is een voorlopige
subsidie van € 20.000,- voor verleend. Door meevallende kosten heeft de stichting
ontmoetingsruimte Grotenhuys het college verzocht de subsidie definitief vast te stellen
op €19.500,-. Met het financieel overzicht 2021 en het jaarverslag 2021 heeft stichting
ontmoetingsruimte Grotenhuys de besteding van de aan hen verleende subsidie
inhoudelijk en financieel verantwoord. Conform de Algemene Subsidieverordening
gemeente Doesburg stellen we de subsidie 2021 aan stichting ontmoetingsruimte
Grotenhuys daarom definitief vast op €19.500,-.
Besluit (Conform advies):

De aan stichting ontmoetingsruimte Grotenhuys over 2021 verstrekte subsidie definitief
vast te stellen op €19.500,-.
A.6

Jaarlijkse definitieve vaststelling subsidie algemene vervoersvoorziening
Plusbus 2021
Met de jaarrapportage 2021 en de jaarrekening 2021, incl. een accountantsverklaring,
heeft Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken (Plusbus) de in 2021 door
hen uitgevoerde vervoersvoorziening inhoudelijk en financieel verantwoord. Conform
de Algemene Subsidieverordening gemeente Doesburg stellen we de subsidie 2021
aan de Plusbus definitief vast.
Besluit (Conform advies):

De subsidie 2021 aan de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken
(Plusbus) voor de uitvoering van de algemene vervoersvoorziening Doesburg definitief
vast te stellen op €55.359,-.
A.7

Jeugdteam Doesburg Jaarverslag 2021 en Aanvraag 2023
Het Jeugdteam Doesburg bestaat uit externe generalistische en specialistische
professionals die kunnen worden ingezet bij complexe zorgvragen. Het jeugdteam
verleent zelf kortdurende hulp, kan doorverwijzen naar specialistische zorg en houdt de
regie als er meerdere hulpverleners in een gezin zijn.
Ieder jaar dienen de organisaties die deel uitmaken van het Jeugdteam Doesburg een
jaarverslag en een gezamenlijke aanvraag voor het volgende jaar in.
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Besluit (Conform advies):

1. Kennisnemen van het Jaarverslag 2021 van het Jeugdteam Doesburg en deze ter
informatie voorleggen aan de gemeenteraad
2. De aanvraag voor de inzet van het Jeugdteam Doesburg voor 2023 honoreren.
A.8

Nieuwe koers sociaal domein en wijkgericht werken
De notitie waarin een nieuwe koers voor het sociaal domein wordt beschreven (vaak
genoemd 'sociaal domein 2.0') is eerder al besproken door het college en de
gemeenteraad, maar nog niet officieel vastgesteld. De notitie is door iedereen positief
beoordeeld en er zijn geen wijzigingen aangebracht. Daarom kan het nu worden
vastgesteld. Uitgangspunt van de nieuwe koers is om voor sommige onderwerpen een
andere manier van werken te introduceren: wijkgericht, opgavegericht en meer uitgaan
van de leefwereld van de inwoners. We willen daarvoor samen met de wijkraden een
leertraject ingaan.
Besluit (Conform advies):

1. De notitie Koers Verleggen, een Nieuwe Route in het Sociaal Domein vaststellen als
richtinggevend document voor de verdere invulling van de Toekomstvisie 2040.
2. Instemmen met de subsidieaanvraag voor de Provincie Gelderland voor een traject
om de wijkraden te versterken in het kader van het wijkgericht werken, overeenkomstig
pijler 1 en 2 van de Toekomstvisie.
A.9

Verzoek tot uitstel van het aanbieden van de begroting 2023 (Stichting Overdekt
Zwembad Doesburg)
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 vorig 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 gedaan tot uitstel van
het aanleveren van de begroting 2023. De jaarstukken (jaarrekening en
bestuursverslag over 2021) zijn wel tijdig aangeleverd. Het bestuur van de stichting
geeft aan dat er op dit moment nog geen realistische begroting aangeleverd kan
worden. De redenen hiervoor zijn de opnieuw dreigende Coronacrisis (met mogelijk
beperkende maatregelen), sterk fluctuerende energietarieven (door de oorlog in
Oekraïne). Het bestuur geeft aan dat er meer tijd is om een goed beeld te kunnen
vormen van de impact van deze onderwerpen. Het voornemen is om in oktober 2022
de begroting aan te bieden.
De jaarstukken en de begroting worden normaliter gelijktijdig aangeboden aan uw
college en aan de gemeenteraad. De jaarstukken 2021 zullen na ontvangst van de
begroting alsnog gezamenlijk aangeboden worden aan uw college en uw
gemeenteraad, na oktober 2021.
Besluit (Conform advies):

1. De Stichting Overdekt Zwembad Doesburg uitstel verlenen voor het aanleveren van
de begroting 2023 tot uiterlijk 15 oktober 2022;
2. Instemmen met de (concept) antwoordbrief aan Stichting Overdekt Zwembad
Doesburg en deze ter kennisneming aanbieden aan de gemeenteraad.
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