
Tafel 1: Financiën algemeen 
 
Openstaande vragen 

Vragensteller Gestelde vraag Antwoord 

Marius Wijers, VVD Pagina 62: bij de risicomatrix staat er bij SAZA 
een tweetal bedragen 2.9 mln. en 285 k Wat is 
de stand van zaken? 

De gemeente Doetinchem staat borg voor de door SAZA 
aantrokken lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
voor de financiering van de Topsporthal en een openstaande 
schuld aan de gemeente. Genoemde bedragen hebben 
betrekking op de restant schulden van de Saza op 31/12/2018. 
Bij de bestuurlijke monitor 2018 is aangegeven dat aflossing 
van de schuld op korte termijn niet mogelijk is. 
Ondanks een verbeterde exploitatie van SAZA is er geen 
ruimte voor extra aflossing. 
Vanaf het laatste kwartaal 2018 voldoet SAZA aan haar 
betalingsverplichtingen. 

 

Marius Wijers, VVD Pagina 119: merkt op dat de banksaldi onder de 
vlottende passiva per 31-12-2018 een stuk hoger 
is dan een jaar ervoor. Nu 13,058 mln. wat is de 
stand per 01-06-2019 

Saldo per 11-06-2019 is € 1,527 miljoen. In 2019 zijn leningen 
afgesloten voor aanzuivering van de banksaldi. 

Marius Wijers, VVD Pagina 133: wat wordt bedoeld met crediteuren 
schulddienstverlening.  

- Wie zijn hier de crediteuren 

- Voor wie en op basis van welk beleid? 

Deze balansrekening is de sluitpost van de bankrekening 
Schulddienstverlening. Alle ontvangsten en betalingen die 
vanuit het onderdeel Schulddienstverlening (team BvFO) 
worden uitgevoerd vanuit de applicatie Key2shv, worden via 
deze tussenrekening in Key2F geboekt. 
Daarnaast worden ook de bankkosten hierin meegenomen. 
Deze worden aan het einde van het jaar via een memoriaal 
overgeboekt naar de juiste fcl/ecl. 
Dus dit is dus de tussenrekening van het betalingsverkeer 
Schulddienstverlening, m.n. ten behoeve van de uitvoering 
Budgetbeheer en Schuldregelingen. 
Uitvoering door het team BvFO van de afdeling Maatschappij. 
Beleidskader is het beleidsplan armoede 2018-2022. 
 

Bennie Ernst, 
CDA 

Pagina 104: we hebben een voordeel behaald op 
de kapitaallasten van bijna 200.000. hoe wordt 
dit voordeel verklaard? Maw wat voor 
investeringen zijn doorgegaan in 2018? 

In hoofdstuk 7 Kredieten is een bijlage opgenomen van 
lopende investeringen. Van onder andere investeringen t.b.v. 
het aanvalsplan binnenstad en het uitvoeringsprogramma 
mobiliteit zijn niet alle kredieten uitgegeven. 

Bennie Ernst, 
CDA 

Pagina 107: bij kopje sportservice, wat wordt hier 
bedoeld met de reserve van sportservice. 

Sportservice Doetinchem heeft een beperkte algemene 
reserve. 

  



Tafel 3: Fysiek  
 
Openstaande vragen 

Vragensteller Gestelde vraag Antwoord 

Stan van Pul, VVD Op pagina 66 van de jaarrekening 
(kapitaalgoed Riolering – stand van zaken 
planuitvoering) wordt verwezen naar een 
“onderzoek en gesprekken met de Esbro in 
Wehl naar aanleiding van hoge 
concentratie H2S en methaan, waardoor de 
riolering behoorlijk aangetast is”. 
 
De VVD (Van Pul) vraagt: 

- Hoe dit kan gezien het feit dat de 
riolering er nog niet zo lang ligt. 

- Wat dat betekent voor de 
uitbreiding van de Esbro op het A18 
Bedrijvenpark. (Uitbreiding Esbro is 
nog meer lozing op riool).  

- Wat is de stand van zaken van het 
onderzoek. 

 

H2s Aantasting is iets wat vaker voorkomt in riolering door 
stilstaand water en onder anaerobe (zuurstofloze) 
omstandigheden. In 2016 is geconstateerd dat er aantasting 
rondom de putten van het rioolgemaal zit en naar aanleiding 
daarvan hebben we verder onderzoek gedaan. Vaak komt dit 
H2S gas vrij bij lozingen van drukriolering (stilstaand water) 
op het vrijverval riool. Allereerst is dit onderzocht maar bleek 
dat dit hier niet de oorzaak was. Zo hebben we de afgelopen 
jaren afgepeld en zijn we nu de laatste metingen op het 
terrein en in zeer goed overleg met de Esbro aan het 
uitvoeren. Wij hebben vanaf het begin de Esbro hierbij 
betrokken en de samenwerking verloopt prima. Wij hebben 
een specialistisch bedrijf ingeschakeld en de Esbro heeft het 
bedrijf dat hun zuivering heeft gebouwd ook ingeschakeld. 
Aangezien het op meerdere punten kan ontstaan en onder 
verschillende omstandigheden kun je niet meteen de vinger 
op de zere plek leggen. De laatste metingen vinden 
momenteel plaats en daar verwachten we over een paar 
weken de uitslag van. Afhankelijk van de conclusie die daar 
uitkomt gaan we verder gezamenlijke stappen ondernemen. 
Inmiddels hebben we wel een afzuiginstallatie gebouwd bij 
het gemaal om de veiligheid van de mensen die aan het riool 
werken te waarborgen en de aantasting te verminderen. Ook 
zijn er metingen aan de beton gedaan en deze is nu nog 
voldoende. 
Uiteindelijk zal er een deel van het riool gerenoveerd moeten 
worden maar dat doen we niet eerder dan we de oorzaak 
achterhaald en weggenomen hebben. Anders gaat het 
probleem zich verplaatsen. Eerst de bron aanpakken. 
Voor de uitbreiding van de Esbro heeft dit verder géén 
consequenties. 
 

 
  



 
Tafel 4: Sociaal  
 
Openstaande vragen 

Vragensteller Gestelde vraag Antwoord 

Maarten op de 
Weegh, PvdA 

Kunnen wij iets van een staatje krijgen over wie van de 
verwijzers verantwoordelijk is voor welke hoeveelheid 
indicaties en welke kosten daar mee gepaard gaan? 
Dat we ook kunnen zien wie “de dure” producten 
indiceert/de “dure” gevallen heeft? 

Verwijzers jeugd 2018 (zin) verwijzingen  Bestedingen  

aantal % bedrag mln. € 

Buurtplein/gD          2.308  50%                     8,4  

Gecertificeerde Instelling             642  14%                     4,9  

Huisarts          1.042  23%                     1,9  

Jeugdarts             100  2%                     0,2  

Medisch Specialist             483  10%                     1,6  

Rechtbank               34  1%                     0,0  

Totaal 2018 (zin)         4.609  100%                  17,0  

 

Eén cliënt kan 
meerdere verwijzingen 
hebben 
    

 

Maarten op de 
Weegh, PvdA 

En hebben wij bezoekersaantallen van die 
evenementen? Bijvoorbeeld Jazz-vibes, dat zou gaan 
om 16.000 bezoekers, maar is dat ook echt zo? 

Bij het aanvragen van een evenementenvergunning wordt er vanuit de gemeente 
gevraagd naar de verwachte bezoekersaantallen. Het gaat hierbij om indicaties. Het 
werkelijk aantal bezoekers kan afwijken.   
 
Ten aanzien van DjazzVibes heeft de organisatie bij de aanvraag voor de 
evenementenvergunning opgegeven uit te gaan van een verwacht aantal van 3500 
personen. 

Sipke Hubers,  
SP 

Op pagina 103, punt 8, oprichting Sportbedrijf: Er 
wordt budget overgeheveld van 2018 naar 2019. Hoe 
kan het dat dit bedrag is overgehouden? Waaraan is de 
€61K ongeveer uitgegeven?  

Voor de oprichting van het Sportbedrijf is in 2018 incidenteel € 175.000 beschikbaar 
gesteld. 
De oprichting heeft enige vertraging opgelopen. In de informatieve raadsvergadering 
van 7 februari 2019 is over het verloop van het proces een toelichting aan u gegeven. 
Voorgesteld wordt om het restant bedrag groot € 114.000 mee te nemen naar het jaar 
2019. 
De gemaakte kosten in 2018 groot € 61.000 hebben voornamelijk betrekking op de inzet 
van de ingehuurde kwartiermaker voor de oprichting van het Sportbedrijf. 

Karin Kamps, 
GroenLinks 

Is er een helder overzicht te geven van welke 
evenementen Doetinchem direct subsidieert? Bijv. 
Special Olympics, Jazzvibes, andere cultureel-
economische evenementen. 

Hiervoor verwijzen wij u naar de raadsmededeling (2017-122) van 28 november 2017 
betreffende de evenementensubsidies 2018 en 2019. 
Daarnaast zijn de kaders vastgelegd in de kaderstelling evenementen 2017-2020. 

Marcella 
Heerenveen, 
GroenLinks 

Is benieuwd naar de absolute aantallen van kinderen 
die onderwijs volgen, met name MBO. En het 
percentage voortijdig schoolverlaters VO+MBO: zijn 
dat Doetinchemse jongeren die ergens een VO of MBO 
verlaten, of zijn dat jongeren die in Doetinchem naar 
een VO of MBO gingen, en die hebben verlaten (maar 
niet noodzakelijkerwijs ook uit Doetinchem komen).  

Vraag 1; absolute aantallen kinderen in onderwijs, zie: 
https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive?workspace_guid=08678dcc-348a-47fc-9b62-
8067ebe555ff 
 
Vraag 2: het gaat om jongeren die in Doetinchem woonachtig zijn. 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive?workspace_guid=08678dcc-348a-47fc-9b62-8067ebe555ff
https://www.waarstaatjegemeente.nl/jive?workspace_guid=08678dcc-348a-47fc-9b62-8067ebe555ff


 
 


