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1. Inleiding 
 
 
De P&C documenten zijn instrumenten voor de sturing op en de informatievoorziening over doelen, 
resultaten en risico’s van onze gemeente. De bestuurlijke monitor is een afwijkingenrapportage ten 
opzichte van de gemeentebegroting. Deze 1e bestuurlijke monitor is gebaseerd op de periode januari 
t/m april 2020  

Impact coronacrisis  

In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Het Rijk nam vanaf 
dat moment steeds verdergaande beperkende maatregelen om de gezondheid van de burgers te 
beschermen. Deze maatregelen hebben echter eveneens grote gevolgen voor de economie en 
daarmee ook voor de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente in 2020 en de 
komende jaren. De impact zal groot zijn, maar de over de omvang heerst echter nog grote 
onzekerheid. Veel hangt af hoe lang de beperkende maatregelen noodzakelijk zijn.  
Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in het rapport Scenario's economische gevolgen coronacrisis 
getracht de gevolgen in beeld te brengen. De belangrijkste onzekerheden die het CPB noemt zijn:  

 Het verloop van de coronacrisis waarbij de tijdsduur onzeker is;  

 De doorwerking van de contactbeperkingen (het houden van sociale afstand/zoveel mogelijke 
binnen blijven) op de economie;  

 De effectiviteit van het beleid in binnen- en buitenland.  
 
Als gemeente Doetinchem hebben wij niet alleen de maatregelen van het Rijk geïmplementeerd maar 
ook zelf actief de samenleving opgezocht en aanvullende maatregelen voor onze lokale samenleving 
geïmplementeerd. Hierover bent u middels de raadsmededelingen 2020-31en 2020-48 geïnformeerd.  
Ook zijn wij actief met de provincie in gesprek welke vormen van ondersteuning zij kunnen bieden.  
Op 29 april 2020 heeft de provincie aan alle gemeenten laten weten dat zij een subsidieregelingen 
gemeenten heeft vastgesteld. Dit is een lumpsumregeling, waarbij gemeenten zelf (binnen kaders) 
bepalen waar zij de provinciale subsidie aan willen besteden. De regeling is bedoeld voor acute hulp 
op de korte termijn en bedraagt 5 miljoen voor alle Gelderse gemeente, waarvan € 164.000 
beschikbaar is voor Doetinchem. Het Rijk heeft toegezegd gemaakte kosten te compenseren. Het is 
echter niet duidelijk in welke mate hiermee de daadwerkelijke kosten gedekt zullen worden.  
 
Op basis van een risico-analyse hebben wij in hoofdstuk 3 in beeld proberen te brengen wat de 
mogelijke impact van de coronacrisis is op de begroting 2020. Door de grote onzekerheid over het 
verdere verloop en de duur van de coronacrisis zijn deze risico’s aan verandering onderhevig. 
Daarnaast zijn de ondersteuningsmaatregelen nog in de maak zijn of nog niet exact verdeeld. Dit 
betekent dat het op dit moment heel lastig is om uit te rekenen wat de consequenties voor de 
begroting 2020 zullen zijn. Wel is duidelijk dat de impact van corona zo groot is dat wij als gemeente 
gemeend hebben een aanvullende reservering te willen opnemen van €1,5 miljoen in deze bestuurlijke 
monitor. Er zijn vanuit de maatschappij al vele verzoeken gedaan voor noodhulp en voor herstel en 
dat zal nog zeker het geval blijven. Samen met de steunmaatregelen van het Rijk en de provincie 
denken wij dan in staat te zijn de grootste nood te lenigen en te zorgen dat Doetinchem zijn 
aantrekkelijke leefomgeving en een sterk economisch klimaat behoudt. 
 
Naast de effecten van de coronacrisis hebben ook de in de jaarschijf 2020 geprognosticeerde 
ontwikkelingen een doorwerking op het in de Kadernota geschetste meerjarig perspectief. 
Voorgesteld wordt om de effecten in het uitvoeringsjaar te verwerken in de begroting 2020. De 
meerjarige effecten vanaf 2021 zijn opgenomen in de Kadernota 2021 en worden meegenomen in de 
nog op te stellen begroting 2021. 
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 vindt u een rapportage van algemene afwijkingen en staan we specifiek stil bij de 
implementatie van keuzerichtingen en de daarmee samenhangende maatregelen, die om bijstelling 
vragen. In hoofdstuk 3 geven we een eerste inschatting van de financiële effecten van de coronacrisis 
op onze begroting.  
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2. Reguliere afwijkingen op de programma’s begroting 2020 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de afwijkingen op de programma’s uit de begroting 2020. Dit 
betreffen enerzijds structurele gevolgen doorwerkend vanuit de jaarrekening 2019 als anderzijds 
nieuwe ontwikkelingen die in 2020 van invloed zijn op de vier programma’s. In een enkel geval zijn dit 
ook ontwikkelingen op de genomen maatregelen uit de keuzerichtingen. 
 
 

2.1 Voortgang op de keuzerichtingen 
 
In 2019 ontkwam de gemeente Doetinchem er niet aan, net als veel andere gemeenten in het land, om 
te bezuinigen en keuzes te maken. Er is een intensief proces gestart, waarbij alle activiteiten en 
uitgaven in de begroting kritisch onder de loep zijn genomen. Tegelijk is de vraag gesteld wat voor 
Doetinchem wezenlijk is. Waar staat Doetinchem voor als gemeente en wat wil Doetinchem daarin 
absoluut bereiken, ook op de lange termijn? Ook in de situatie waarin de bomen niet meer tot in de 
hemel groeien.  
Bij de afwegingen die indertijd zijn gemaakt zijn onderstaande principes gehanteerd:  

 De doelen en opgaven uit de coalitieagenda blijven centraal staan.  

 Er worden accenten gelegd op die onderdelen waarvan het grootste positieve 
maatschappelijke effect wordt verwacht, ook op lange termijn. 

 De impact van de bezuinigingsmaatregelen wordt zoveel mogelijk verdeeld en te veel 
stapeling van maatregelen wordt voorkomen.  

 Er wordt scherp gekeken de naar mogelijkheden die de effectiviteit verhogen, de kosten 
verlagen of inkomsten vergroten. 

 
Dat heeft geresulteerd in een set aan keuzerichtingen, bestaande uit aanmeldingen en bezuinigingen, 
die is vastgesteld. In 2020 moet er voor € 9,9 miljoen euro aan maatregelen worden genomen. De 
voortgang op de realisatie hiervan lag voor de coronacrisis grotendeels op koers. Geconstateerd is dat 
onderstaande in de tabel weergegeven keuzerichtingen om bijstelling vragen.  
 

 
* In deze tabel zijn de keuzerichtingen en het te bezuinigen bedrag opgenomen. 

 

Afhankelijk van het gewenste moment van bijstelling, zijn deze ofwel meegenomen in de reguliere 
afwijkingenrapportage in deze bestuurlijke monitor (zie vanaf hoofdstuk 2.2.) of als aanmelding bij de 
Kadernota. 
 
 

2.2 Ontwikkelingen Programma Doetinchem centrumstad 
 
1. Extra bijdrage VNOG 2020: € -160.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
In de Keuzerichtingen bij de begroting 2020 is ervan uitgegaan dat gD vanaf 2020 ongeveer 
€ 150.000 extra zou moeten bijdragen aan de VNOG. Uit de toekomstvisie van de VNOG blijkt dat 
we aanvullend structureel vanaf 2020 circa € 310.000 moeten bijdragen aan de VNOG. Dat betekent 

Pr NR Keuzerichtingen die om bijstellingen vragen  2020 2021 2022 2023 I/S
Bedragen x € 1.000,-

DC 6 Inzet dierenwelzijn 0 0 0 0 s

DC 8 Niet langer uitgaan van een structureel cumulatief budget voor mobiliteitsmaatregelen 0 0 75 75 s

SSg 36 Opzet Regionaal mediacentrum 50 0 0 0 i

SSg 64 Voorlichting, onderzoek en inspectie over asbest sanering 25 25 25 25 s

OF 73 Omvang bestuurskosten 0 0 250 250 s

OF 79 Inwonerbijdragen verbonden partijen 0 PM PM PM s

75 25 350 350
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nog een extra bijdrage van circa € 160.000. De gemeenteraad is geïnformeerd over de toekomstvisie 
van de VNOG. 

 
2. Verkoop ondergrond en parkeerterrein Rouwcentrum 

Wehl 
2020: € 59.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Het college heeft op 14 april 2020 besloten om de ondergrond en een gedeelte van het 
parkeerterrein aan de Jhr. de Bellefroidweg 11 in Wehl te verkopen aan Stichting Rouwcentrum 
Wehl tegen een koopsom van € 102.000,- k.k.. De kosten voor herinrichting van circa € 43.000,- van 
de 10 parkeerplaatsen op de gemeentegrond langs de Jhr. de Bellefroidweg worden gedekt uit de 
verkoopopbrengsten. Per saldo resteert een voordelig resultaat van € 59.000 tgv de algemene 
middelen.  
Deze inkomsten en uitgaven waren niet voorzien in de begroting 2020. Op basis van haar 
budgetrecht dient de raad de inkomsten van € 102.000 en de kosten van € 43.000 in onze  
gemeentebegroting te accorderen. De begroting 2020 wordt obv deze 1e bestuurlijke monitor 
gewijzigd. 

 
3. Inzet dierenwelzijn. Aanvulling op Keuzerichting nr. 6 2020: € -7.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
In regionaal verband worden onderhandelingen voorbereid voor een langlopend contract met 
Dierencentrum Achterhoek (DCA). Bedoeling van die langere looptijd is om noodzakelijke 
verbetering van de huisvesting mogelijk te maken en de prijs per inwoner te gaan indexeren. DCA 
heeft daarvoor een offerte aangeboden. De huidige subsidie is onrealistisch laag doordat sinds 2013 
niet meer geïndexeerd is. Dus het mag op voorhand uitgesloten worden geacht dat de 
onderhandelingen kostenneutraal uitpakken. Zoals het er bij het opstellen van dit stuk naar uitzag, 
moet er rekening gehouden worden met een stijging tussen de 9,5 en 24,6%, zijnde het verschil 
tussen het openingsbod van de deelnemende regiogemeenten en de offerte van DCA. In geld 
betekent dit voor Doetinchem een stijging tussen (ongeveer) 7.000 en 18.000 euro voor 2021 met 
daarna een jaarlijkse indexering conform CPI. Overigens heeft DCA bij alle deelnemende gemeenten 
bezwaarschriften ingediend tegen de beschikkingen voor dit jaar. De procedure is opgeschort 
lopende de onderhandelingen, maar kan dus voor 2020 ook nog een verhoging van enkele 
duizenden euro's betekenen. 

 
4. Verrekening kosten algemene middelen met opbrengst 

verkoop L de Colignystraat 
2020: € 791.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Het pand L de Colignystraat is verkocht. Voor dit pand zijn in de afgelopen jaren substantiële 
verliezen genomen die ten laste van het rekeningresultaat (lees de algemene reserve) zijn gebracht. 
In de jaarrekening 2017 € 491.000 en in de jaarrekening 2018 € 300.000. Totaal € 791.000 
onttrokken aan de algemene reserve. Deze verliezen worden nu verrekend met de 
verkoopopbrengst. Het restant van de netto verkoopopbrengst komt ten gunste van de taakstelling 
van Keuzerichting nr. 84. 

 

 
2.3 Ontwikkelingen Programma Sterke samenleving 

 
5. Correctie Keuzerichting nr. 36 Opzet Regionaal 

Mediacentrum 
2020: € -50.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Bij de keuzerichtingen nr. 36 was in 2020 € 50.000 als taakstelling afgeraamd, terwijl er in de 
begroting 2020 geen budget beschikbaar blijkt te zijn. Daarom kan de taakstelling niet worden 
gerealiseerd. 
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6. Subsidie lokale omroep RMC Regio8 voor 
doorontwikkeling naar streekomroep voor de Achterhoek. 

2020: € -50.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
De ontwikkeling naar een publieke streekomroep voor de Achterhoek vraagt al in 2020 om een 
verhoging van de huidige subsidie aan de lokale omroep RMC Regio8. In de gemeentebegroting 
2020 is daar geen budget voor beschikbaar. 

 
7. Uitvoerings- en transformatieplan Buurtplein 2020: € -142.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Buurtplein voert voor de gemeente Doetinchem de wettelijke taken uit op het gebied van de 
Jeugdwet en de Wmo. Vanaf 2020 doet Buurtplein dat op basis van een nieuwe 
opdrachtovereenkomst, waarin een hernieuwde focus en taakopvatting zijn opgenomen (zie ook 
raadsmededeling 2020-24). Om deze nieuwe opdracht goed uit te kunnen voeren zal Buurtplein als 
organisatie moeten veranderen, maar ook een andere focus moeten leggen op de inhoudelijke 
werkwijze en aanpassing van bestaande processen. Om dit te realiseren heeft Buurtplein gekeken 
wat binnen haar eigen mogelijkheden ligt om enerzijds de transformatie te realiseren en anderzijds 
te komen tot een sluitende begroting 2020. Uitgangspunt is om een bijpassende veranderende 
personeelsinzet bij deze doelstellingen te realiseren. Om deze transformatie naar meer resultaat 
gestuurd werken te maken is extra ondersteuning nodig in het focus aan brengen in de taken en 
om te komen tot meer opdrachtgeverschap richting de zorgaanbieders. Tenslotte wordt er als 
onderdeel van de bezuinigingen een haalbaarheidsonderzoek gedaan op welke wijze het aantal 
locaties van Buurtplein verminderd kan worden. Buurtplein beschikt niet over (voldoende) reserves 
om de transformatie zelf te bekostigen. Gelet op het grote maatschappelijk belang dat gepaard 
gaat met de opdracht van Buurtplein en de historie ten aanzien van de connectie met de gemeente 
Doetinchem ligt het in de rede dat de gemeente Doetinchem als opdrachtgever hiervoor additionele 
middelen ter beschikking stelt. Er is een risico dat er mogelijk kosten kunnen voortvloeien uit de 
onderzoeken naar de personele- en huisvestingskosten. 

 
8. Gemeentelijke bijdrage aan GGD NOG  2020: € -65.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Op basis van de vastgestelde begroting van de GGD is onze gemeentelijke bijdrage € 65.000 hoger 
dan beschikbaar is in onze gemeentebegroting 2020. 

 
9. Experiment uit schulden naar werk 2020: € -20.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
De komende tijd zal naar verwachting het aantal aanvragen bij het Bureau voor Financiële 
Ondersteuning (BvFO) en Laborijn toenemen. De intensivering van de samenwerking tussen 
armoedebeleid en Participatiewet is in het afgelopen jaar gestart en is nu, versneld door het 
coronavirus, toe aan verdieping. Als vervolg op het plan van aanpak regelarme bijstand en ter 
voorbereiding op het nieuwe beleidskader sociaal domein voeren BvFO en Laborijn een experiment 
uit om schulddienstverlening en toeleiding naar werk samen te laten gaan om zo snel, efficiënt en 
doelgericht barrières weg te nemen. Door de gezamenlijke aanpak in dit experiment kan voor een 
specifieke groep inwoners de negatieve impact op hun financiële situatie zoveel mogelijk beperkt 
worden. Hiervoor is incidenteel € 20.000 nodig. 

 
10. Sportservice 2020: € -35.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
De subsidie aan Sportservice Doetinchem wordt toegekend voor reguliere activiteiten, 
buurtsportcoaches, jongeren gezond op gewicht en meer bewegen door ouderen. Naast de 
jaarlijkse indexering wordt rekening gehouden met de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor 
buurtsportcoaches. Bij de subsidieaanvraag 2020 door Sportservice Doetinchem is gebleken dat ons 
beschikbaar budget voor een bedrag van € 35.000 ontoereikend is om de aanvraag volledig te 
kunnen honoreren. Reden is dat de bijstelling van onze begroting voor Sportservice in 2018 was 
gebaseerd op een verkeerde aanname van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen. Er is derhalve 
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geen sprake van nieuw beleid. Het is wenselijk om het budget voor Sportservice te verhogen met 
deze € 35.000, gezien de ontwikkelingen o.a. met betrekking tot de preventieagenda. 
 
11. Projectkosten Saza 2020: € -25.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Dit betreffen onder andere kosten voor externe advisering en interne uren.  
Het voorstel is om ter dekking van de kosten van project SAZA gebruik te maken van het bestaande 
budget Implementatiebudget Sportbedrijf. In de jaarstukken 2019 wordt aan u verzocht om het 
overschot op het genoemde budget in 2019 over te hevelen naar 2020.  
Door het inzetten van deze middelen kan er van start worden gegaan zonder de tijdrovende fase 
van een kredietaanvraag. Daarbij is er ook inhoudelijk een directe lijn tussen project SAZA en de 
oprichting van het Sportbedrijf; het is immers de bedoeling dat SAZA op termijn integraal onderdeel 
gaat uitmaken van datzelfde sportbedrijf. De consequentie van het nu voor SAZA gebruik maken 
van dit bestaande budget, is dat we aan het einde van dit jaar bij de 2e financiële monitor of 
jaarrekening 2020 moeten concluderen dat we een tekort hebben op het budget 
Implementatiebudget Sportbedrijf. Derhalve zijn de kosten in deze eerste bestuurlijke monitor al 
benoemd.  

` 
12. BUIG 2020:€-1.367.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Laborijn voert voor onze gemeente de Participatiewet uit. Daartoe verstrekt de gemeente bijdragen 
aan Laborijn voor: 
a. Bijstandsverstrekkingen BUIG en Bbz; 
b. Sociale Werkvoorziening; 
c. Re-integratie; 
d. Bijzondere bijstand; 
e. Indirecte kosten. 
De vergoeding voor de onderdelen genoemd onder b tot en met e zijn veelal overeenkomstig de 
daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen c.q. begroting van Laborijn uitbetaald. De uitgaven en 
inkomsten op het BUIG-budget worden verrekend met de individuele gemeenten die dit hebben 
ondergebracht bij Laborijn. 
 
De oorspronkelijke begroting 2020 van Laborijn was gebaseerd op een voordelig resultaat Buig van 
€ 795.000 voordelig. In de eerste kwartaalrapportage 2020 – ook weer na verrekening van de 
rijksvergoeding – komt het geprognotiseerde resultaat voor het verstrekken van 
bijstandsuitkeringen (Buig) uit op een nadeel van € 387.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere 
rijksbijdrage van € 894.000 (uitgegaan van het voorlopig budget 2020 van € 17.796.000) en een 
bijstelling van de prognose van de te verstrekken uitkeringen met € 305.000 nadelig. 
Per saldo een nadeel van € 1.182.000 ten opzichte van de begroting 2020 van Laborijn. 
 
Onze eigen begroting 2020 sloot ten opzichte van de begroting van Laborijn met een nadeel. Wij 
hebben onze eigen begroting niet tussentijds bijgesteld op de begroting van Laborijn, omdat de 
budgetten voor de BUIG altijd sterk fluctueren. Dit resulteert per saldo in een verwacht nadeel van  
€ 1.367.000. 

 
 

2.4 Ontwikkelingen Programma Veranderende leefomgeving 
 
13. Herstelwerkzaamheden bestemmingsplan Buitengebied 2020: € -40.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRS) heeft het bestemmingsplan in zijn geheel 
vernietigd. Het is thans gewenst om snel te kunnen beschikken over een actueel planologisch kader.  
Hiervoor is een bedrag van 100.000 euro nodig. Er is sprake van een fasegewijze aanpak waarbij er 
nog dit jaar een beheersverordening voor het landelijke gebied zal worden gemaakt. Hiervoor is 
een bedrag nodig van 40.000 euro.  
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Om ontwikkelingen in het landelijk gebied te kunnen faciliteren die mogelijk milieugevolgen 
hebben moet een Milieu Effect Rapportage ( MER ) worden opgesteld. Dit mondt dan uit in een 
planologisch kader. Hiervoor moeten meerdere onderzoeken worden uitgevoerd. Het is de planning 
om deze onderzoeken in het najaar 2020 te starten. Daarvoor is een bedrag van 60.000 euro nodig ( 
zie de aanmelding onder 14 ).  
 
14. Nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied opnemen 

in het Omgevingsplan 
2020: € -60.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Deze aanmelding dient ter dekking van de kosten die gemaakt moeten worden om ook nieuwe 
ontwikkelingen in het landelijk gebied mogelijk te maken bij het opstellen van het omgevingsplan. 
Zie de toelichting bij de aanmelding Herstelwerkzaamheden Bestemmingsplan Buitengebied. 

 
15. Eikenprocessierups en andere exoten 

Opdracht Buha compenserende maatregelen binnen 
begroting 

2020: € -50.000 
2020: € 50.000 

Incidenteel 
Incidenteel 
 

Wat is de afwijking? 
De eikenprocessierups vraagt in sterk toenemende mate aandacht van zowel Buha bv (de bestrijding 
van de eikenprocessierups zelf) als ook van de kernorganisatie. Om in 2020 de eikenprocessierups te 
kunnen bestrijden is naast de inzet van het reguliere budget, ook inzet noodzakelijk vanuit het 
budget ‘acteren op excessen bij beheer en onderhoud openbare ruimte’. Aan Buha is aangegeven, 
dat dit kan, onder de voorwaarde dat er een dekkingsvoorstel wordt gedaan voor de € 50.000,- die 
naar verwachting nodig zal zijn voor de bestrijding van andere excessen in 2020. In de kadernota 
2021 is een voorstel opgenomen over de structurele aanpak na 2020 en voor de langere termijn. 

 
16. Besteding specifieke uitkering regeling reductie energie 2020: € -639.000 

2020: €  639.000 
Incidenteel 
Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Het Rijk heeft op basis van de regeling “Specifieke uitkering reductie energie gebruik” een bedrag 
toegekend ad € 639.000. Het doel van de regeling is het verminderen van C02-uitstoot door het 
nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, 
huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren 
voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen. 
Op basis van bestaand beleid vertalen we deze specifieke uitkering in een wijziging op de begroting 
2020. We verhogen de inkomstenramingen met het bedrag van de betreffende subsidie en ramen 
gelijktijdig uitgaven tot dezelfde omvang. Daarmee kunnen we de regeling uitvoeren. Met het 
vaststellen van de bestuurlijke monitor stemt de raad in met het wijzigen van de begroting 2020. 

 
17. Stijgende kosten afvalverwerking  

Stijgende kosten afvalverwerking dekken uit voorziening 
afvalverwerking  

2020: € -484.000 
2020: €  484.000 

Incidenteel 
Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
De kosten en opbrengsten van de verwerking van grondstoffen zijn in de huidige markt grillig en 
onvoorspelbaar. De papiermarkt is een wereldmarkt, verwacht wordt dat de daling van de 
papierprijs doorzet. Dit geeft verminderde inkomsten ten opzichte van de begroting van € 330.000. 
Er zijn per 1 april nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding van PBD, waardoor de vergoeding 
€ 55.000 lager is. Voor het restafval is de stijging van het tarief gemiddeld 2% en de hoeveelheid is 
hoger dan verwacht, dit leidt tot meerkosten van € 99.000. Het verwachte tekort voor verwerking 
van afval komt daarmee in 2020 naar verwachting op € 484.000. Dit tekort brengen wij in 2020 ten 
laste brengen van de hiervoor beschikbare voorziening afvalverwerking. De stand van deze 
voorziening bedraagt per 1 januari 2020 € 1,2 miljoen. 
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2.5 Ontwikkelingen Programma Organisatie en financiën 
 
18. Begrotingscorrectie RMC 2020: € -350.000 Incidenteel 
Wat is de ontwikkeling? 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is geconstateerd dat bij de herverdeling van de loonsom 
ten gevolge van de organisatieontwikkeling per abuis de loonsom voor het Regionaal Meld en 
Coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaters onjuist is verwerkt.  

 
19. Knelpunten omzettaakstelling en generatiepact 2020: € -280.000 Incidenteel 
Wat is de ontwikkeling? 
Onze organisatie werkt in haar loonsom met een omzettaakstelling. Als er sprake is van projectwerk 
wordt de loonsom bekostigd uit de opbrengst van ruimtelijke projecten. Deze omzet dekt de 
loonsom van het personeel dat voor deze projecttaken wordt aangetrokken.  
Bij enkele functiewijzigingen zijn bij het verplaatsen van formatie ten onrechte geen aanpassingen 
gedaan in de omzettaakstelling, daardoor is een tekort ontstaan.  
Met de invoering van het generatiepact is een situatie ontstaan dat medewerkers minder werken, 
tegen een aangepast salaris en eventueel pensioenopbouw. Er is echter geen voorziening getroffen 
om de omzettaakstelling aan te passen op het moment dat een medewerker gebruik heeft gemaakt 
van deze regeling.  
Het generatiepact leidt er tevens toe dat er in de loop van de tijd minder formatie beschikbaar is. 
Waar mogelijk proberen we dat op te vangen met het verschuiven van taken. De instroom in deze 
regeling loopt door tot 2026.  

 
20. Hogere inwonerbijdrage Regio Achterhoek 2020: € -15.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Door een toename van de inwoners wordt er een hogere bijdrage gevraagd tov de begroting. 
Totaal benodigd is € 396.000 terwijl € 381.000 in de gemeentebegroting beschikbaar is. 

 
21. Vervallen dividenduitkering Vitens 2020: € -110.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Vanaf 2020 wordt door Vitens geen dividend meer uitgekeerd als gevolg van omvangrijke 
investeringsopgaven. De geraamde dividenduitkering van € 110.000 komt te vervallen. 

 
22. Wijziging dividenduitkering 2020 Alliander 2020: € 239.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Alliander keert in 2020 over het boekjaar 2019 in totaal € 113,6 miljoen dividend uit. De uitkering 
per aandeel over 2019 is daarmee € 0,83. De werkelijke dividenduitkering van Alliander aan gD 
levert ten opzichte van onze begroting 2020 een voordeel op van € 239.000. 

 
23. Opbrengsten OZB 2020: € 160.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
De opbrengsten OZB in de begroting worden geraamd op basis van de tarieven en het verwachte 
volume. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen en aannames. Actualisatie van de 
berekeningen leidt tot de conclusie dat er in 2020 een incidenteel voordeel ontstaat van € 160.000. 

 
24. Precariobelasting 2020: € -25.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Precario opbrengsten lopen al enkele jaren achter op de begrote inkomsten gemiddeld ca 25K. 
Incidentele aanmelding. Er is nader onderzoek gewenst naar verschil tussen (geboekte) realisatie en 
begroting. 

 
25. Vennootschapsbelasting (vpb) 2020: € -34.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Dit is een belasting over activiteiten die fiscaal gezien winst opleveren. Tot nog toe hebben we de 
afgesloten reclameconcessies (lichtmasten, abri’s) als winstgevende activiteit geraamd in de 
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gemeentebegroting. Vanaf 2019 moeten we 20% VPB betalen over het voordelig resultaat op deze 
activiteiten. In de jaarrekening 2019 leidde dit tot een nadelig resultaat op de activiteiten van 
€ 34.000. Omdat we de opbrengsten structureel in de begroting hebben geraamd, moeten we ook 
rekening houden met de te betalen VPB. In de gemeentebegroting vanaf 2020 is nog geen rekening 
gehouden met deze lasten.  

 
26. Fonds Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) VNG  2020: € -100.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Het rijk en de gezamenlijke gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over de Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van hun 
bedrijfsvoering en dienstverlening. Het rijk heeft daarvoor een taakmutatie in de Algemene 
uitkering Gemeentefonds gedaan voor Doetinchem van € 75.000. De kosten die de VNG aan 
Doetinchem in rekening brengt bedragen echter € 175.000. Dit, op basis van de besluitvorming in 
ALV van de VNG. Daarom wordt in deze bestuurlijke monitor een incidentele aanmelding gedaan 
van € 100.000 en in de kadernota structureel. 

 
27. Organisatieontwikkeling en taakuitbreiding 2020: € -82.000 Incidenteel 
In 2018 heeft de gemeente de stap gezet om de organisatiestructuur aan te passen als laatste stap in 
de organisatieontwikkeling passend bij de visie van regiegemeente. Eind 2019 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden op deze verandering en is duidelijk geworden dat er nog een aantal aanvullende 
aanpassingen moeten plaatsvinden. Voor een deel is dat met interne verschuivingen en de inzet van 
de nog aanwezige vacatureruimte gelukt, maar voor een klein deel niet. Daarnaast is gebleken dat 
de duurzaamheidsopgave een dermate grote opgave is dat aanvullende capaciteit noodzakelijk is 
om de gestelde doelen te realiseren. Tevens heeft de Taskforce Sociaal Domein aan het licht 
gebracht dat continue sturing op de kosten structureel extra capaciteit vraagt. De gevraagde 
ontwikkeling bedraagt op jaarbasis € 247.000. In de bestuurlijke monitor is er rekening mee 
gehouden dat de vacatures vanaf september vervuld kunnen worden.  
In de nieuwe organisatiestructuur heeft concerncontrol een separate plek gekregen. Mede in het 
licht van de vanaf 2021 ingaande rechtmatigheidsverantwoording door het college en de noodzaak 
om de interne controle te versterken wordt op dit moment bezien of en hoe dit past binnen de 
bestaande formatie ofwel dat bij de begroting een extra formatieverzoek noodzakelijk zal blijken. 

 

 
2.6 Samenvattend financieel beeld van de ontwikkelingen op de programma’s 

 

 
 
 

2.7 Overige relevante ontwikkelingen 
 
In de periode na het vaststellen van de geamendeerde begroting 2020 heeft zich een aantal 
ontwikkelingen voorgedaan die relevant zijn voor de begroting 2020 en het in de kadernota 
geschetste meerjarenperspectief. Dit betreffen de resultaten van de circulaires van het rijk over het 
Gemeentefonds tot en met december 2019, de financiële resultaten van de jaarstukken 2019 en het 
Meerjarenperspectief ontwikkellocaties (MPO) 2020.  
 
Naast dat u wordt gevraagd om in te stemmen met het verwerken van de in de paragrafen 2.2.tot en 
met 2.5 genoemde ontwikkelingen, vragen wij u ook om de financiële consequenties van de 

Ontwikkelingen 2020

(bedragen x € 1.000)
2020

Nieuwe ontwikkelingen bestuurlijke monitor 2020 

Doetinchem centrumstad 683

Sterke samenleving -1.754

Veranderende leefomgeving -100

Organisatie en financien -642

Totaal  knelpunten en wensen -1.813
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septembercirculaire en de decembercirculaires van het Rijk over het Gemeentefonds te verwerken in 
de begroting 2020. De jaarstukken worden u tegelijk met deze bestuurlijke monitor aangeboden. 
 

 
 
 

2.8 Totaalbeeld financiën zonder corona 
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken, het instemmen met de financiële consequenties 
van de septembercirculaire en de decembercirculaires van het Rijk over het Gemeentefonds en de in de 
paragrafen 2.2.tot en met 2.5 genoemde ontwikkelingen ontstaat het volgende financiële beeld voor 
2020 dat als uitgangspunt dient voor het in de kadernota gepresenteerde meerjarenperspectief.  
 
 

 
 
 
Dit financiële beeld geeft de situatie weer zonder de effecten van corona. In hoofdstuk 3 geven we 
een eerste inschatting van de financiële effecten van de coronacrisis op de begroting van 2020. Op dit 
moment worden er reeds incidentele kosten in de organisatie gemaakt, voor bijvoorbeeld ICT, 
thuiswerkplekken en het aanpassen van de kantoorruimte op de 1,5 meter samenleving. Daarnaast 
zijn er vanuit de samenleving al verzoeken gedaan voor noodhulp en herstel. Veel andere kosten en 
verminderde inkomsten kunnen op dit moment nog niet gekwantificeerd worden. De duur van de 
contactbeperkende maatregelen zijn deels nog onbekend, maar ook weten wij niet of er een 
eventuele nieuwe opleving van het virus komt en wanneer. Op dit moment zijn nog niet alle 
regelingen van het Rijk helder en weten wij ook nog niet welke aanvullende ondersteuning de 
provincie biedt naast de door ons aangevraagde subsidie van € 164.000. We weten in ieder geval dat 
de coronacrisis voor ons tot onvoorziene kosten zal leiden. 
  

Gemeentefonds

(bedragen x € 1.000)
2020

septembercirculaire 2019 1.131

decembercirculaire 2019 10

Structureel 1.141

Totaal Gemeentefonds 1.141

Meerjarenperspectief Doetinchem

(bedragen x € 1.000)
2020

Structureel resultaat begroting 2020 na keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve 1.467

Jaarrekening 2019 na resultaatbestemmingen 4.760

Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020: mutaties tov MPO 2019 354

Ontwikkeling gemeentefonds 1.141

Totaal ontwikkelingen en knelpunten 6.255

Financiele uitgangspositie begroting 2021 7.722

Nieuwe ontwikkelingen bestuurlijke monitor 2020 en kadernota 2021 

Doetinchem centrumstad 683

Sterke samenleving -1.754

Veranderende leefomgeving -100

Organisatie en financien -642

Totaal  knelpunten en wensen -1.813

Structureel resultaat begroting  t.g.v./t.l.v. alg. reserve 5.909
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3. Corona en de begroting 2020 
 
Het algemene beeld is dat het COVID-19 virus ook in Doetinchem slachtoffers heeft geëist. Doetinchem 
kent een relatief gezien lagere besmettingsgraad dan andere delen van Nederland.  
In deze crisissituatie heeft het Rijk voortvarend een aantal maatregelen getroffen om te zorgen dat er 
geen acute problemen ontstonden. Maar ook op lokaal niveau hebben wij waar mogelijk onze 
inwoners en bedrijven gesteund in deze moeilijke periode.  
Zo is er bijvoorbeeld vanaf het begin van de ‘intelligente lockdown’ constructief en intensief contact 
geweest met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om de opvang te organiseren voor kinderen 
met ouders in cruciale beroepen en vitale processen te organiseren. Een mooi voorbeeld is ook de 
noodkinderopvang die is ingericht bij het Slingelandziekenhuis, waar ook de gemeente Montferland 
gebruik van maakt. Samen met Buurtplein, de Gruitpoort en het onderwijs zijn we erin geslaagd om 
daarnaast ook opvang, onderwijs en begeleiding te organiseren van kwetsbare kinderen en jongeren. 
Laborijn voert de inkomensondersteunende regelingen voor ondernemers getroffen door de 
coronacrisis uit.  
Binnen onze samenwerking in de Achterhoek hebben we een regeling getroffen rondom de 
continuering van de financiering van zorg voor zorgaanbieders. Hoewel er nog veel onduidelijk is over 
de compensatie door het Rijk, hebben wij dit risico genomen, omdat wij het als onze 
verantwoordelijkheid zien de juiste zorg ook in deze tijden aan te kunnen bieden. 
Om de Doetinchemse ondernemers wat meer lucht te geven, is besloten om in aanvulling op de 
Rijksregelingen (NOW, TOZO, TOGS, MKB-borgstelling) alle ondernemers tot 1 oktober 2020 uitstel van 
betaling van de gemeentelijke belastingen te geven. Het wordt weer toegestaan om terrassen te 
openen, echter met beperkende maatregelen, waardoor er sprake zal zijn van een behoorlijk 
omzetverlies voor de ondernemers. Daarom heeft het college besloten om de precariorechten voor 3 
maanden niet te innen. De huur van binnensportaccommodaties is opgeschort. De gemeente heeft de 
regie genomen om samen met Sportservice Doetinchem, Buha en de lokale sportverenigingen de 
sportmogelijkheden van kinderen en jongeren tot 18 jaar, met name ook voor kinderen en jongeren 
die geen lid zijn van een sportvereniging te organiseren.  
Daarnaast zijn wij er vooral trots op dat er vanuit de Doetinchemse gemeenschap veel initiatieven zijn 
genomen. Ondernemers die platforms voor online “koop lokaal initiatieven” hebben opgezet om zo 
hun producten en diensten thuis te bezorgen, jongeren bieden zich aan als oppashulp voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen en mensen zijn bereid boodschappen te doen voor andere inwoners 
die vatbaar zouden kunnen zijn voor het coronavirus. Het blijkt maar weer eens hoe krachtig, 
innovatief en hulpvaardig de samenleving van Wehl, Gaanderen en Doetinchem is. 
 
In dit hoofdstuk geven we een eerste inschatting van de financiële effecten van de coronacrisis op 
onze begroting van 2020. Niet alles kan al gekwantificeerd worden. Ook zijn nog niet alle regelingen 
van het Rijk helder en tevens geeft de provincie aanvullende ondersteuning. Maar uiteindelijk zal het 
ook tot onvoorziene uitgaven voor ons als gemeente leiden. 
 
 

3.1 Corona en de voortgang op de keuzerichtingen 
 
In hoofdstuk 2.1 is aangegeven dat er in de begroting 2020 voor € 9,9 miljoen euro aan 
bezuinigingsmaatregelen is opgenomen. De realisatie hiervan ligt grotendeels op koers. Uit een 
analyse, waarbij is gekeken naar de haalbaarheid van reeds genomen maatregelen en het realisme op 
de invoerbaarheid door de coronacrisis van nog te nemen maatregelen, kan de belangrijke conclusie 
worden getrokken dat de meeste keuzerichtingen gerealiseerd/ingevoerd lijken te kunnen worden.  
Natuurlijk zijn de maatschappelijke effecten en de financiële uitdagingen als gevolg van de 
coronacrisis zijn groot. Per programmaonderdeel is een inschatting gemaakt van de consequenties. 
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3.2 Programma Doetinchem centrumstad 

Parkeren  

We verwachten veel minder inkomsten op het parkeerproduct. Tot en met april zijn de 
parkeergeldinkomsten fors teruggelopen. Het gaat om een inkomstenderving van € 240.000. De 
gevolgen voor de rest van het jaar zijn afhankelijk van het vervolg. Eén scenario kan zijn dat de crisis 
tot juni duurt en dat het na juni weer aantrekt. Een ander scenario is dat ook  de rest van het jaar de 
inkomsten ver achterblijven. Dit raakt ook de bezuinigingen waarbij we hebben ingezet op het 
sluitend maken van het parkeerproduct (KR1). 
 
Openbare orde en veiligheid 
Een aandachtpunt is het toezicht en de handhaving. Dat is iets waar meer op ingezet wordt en moet 
blijven worden i.v.m. het handhaven van de coronamaatregelen. Dat geldt zowel voor de Boa’s en 
toezichthouders van gemeente als van Buha. Tot nu toe is dit opgelost met het verschuiven van 
werkzaamheden. Door Buha zijn maatregelen getroffen in de binnenstad, om winkelend publiek te 
informeren en te wijzen op veiligheid tijdens winkelen middels billboards en stickermateriaal. De 
kosten tot en met eind mei bedragen € 10.000. 
Het is nog niet duidelijk welke verdere kosten we moeten maken het op goede wijze inrichten van de 
anderhalvemeter-samenleving. 

Economie  

Onze ondernemers worden hard getroffen, niet alleen de horeca en de binnenstad maar ook de 
overige bedrijven in onze stad. Wij hebben veel bedrijventerreinen. De sluiting van sommige sectoren 
(o.a. horeca, recreatie, sport en cultuur) opgelegd door de rijksoverheid heeft veroorzaakt dat met 
name de binnenstad en haar ondernemers hard zijn getroffen. Na overleg met de partners van het 
Binnenstad Bedrijf Doetinchem, heeft ons college besloten in aanvulling op de Rijksregelingen (NOW, 
TOZO, TOGS, MKB borgstelling) alle ondernemers tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling van de 
gemeentelijke belastingen te geven. Dit uitstel geeft ondernemers ook ruimte om in te spelen op de 
moeilijke omstandigheden, maar brengt voor de gemeente het risico op minder inkomsten door 
faillissementen. Het besluit om de precariorechten 3 maanden niet te innen betekent een 
inkomstenderving van € 17.500 
Ook de evenementen en toeristensector wordt zwaar getroffen. Voor ons als gemeente betekent dit 
minder opbrengsten vanuit leges.  
De warenmarkt heeft doorgang kunnen vinden. We verwachten vooralsnog geen wijziging in de 
opbrengsten van de marktgelden. Het is niet duidelijk of de kermis doorgang kan vinden. 
 
 

3.3 Programma Sterke samenleving 

Sociaal Domein  
Ook in tijden van corona loopt de reguliere zorg door. In de eerste fase was onduidelijk of en welke 
zorg doorgang kon blijven vinden. Organisaties moesten daar snel en flexibel op anticiperen. 
Buurtplein heeft voortvarend actie ondernomen om de bestaande dienstverlening zo veel mogelijk 
(coronaproof) doorgang te laten vinden, zeker voor inwoners die sterk afhankelijk van zorg en 
ondersteuning zijn. Desalniettemin zagen we in maart, april en mei wel een verminderde instroom van 
nieuwe hulpvragen. Voor aanbieders van maatwerkvoorzieningen was het onzeker of en in welke 
vorm zij ondersteuning konden blijven leveren, en of zij ook betaald werden voor zorg die anders of 
niet geleverd kon worden. Als Achterhoekse gemeenten hebben we gepoogd deze onzekerheid voor 
deze zorgverleners zo veel mogelijk weg te nemen door te besluiten dat de bestaande afspraken en 
bijbehorende bekostiging zo veel mogelijk in stand zou blijven. Continuïteit van zorg en 
ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben is voor ons daarbij van doorslaggevend belang 
geweest. Ook vanuit het Rijk is de opdracht gegeven om zorgaanbieders door te betalen, ook waar 
niet geleverd wordt. Het is nu nog niet duidelijk of er extra of aanvullende zorgaanvragen op ons 
afkomen door corona en of het Rijk ook hiervoor een vergoeding beschikbaar zal stellen.  
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De vernieuwingen zoals gepland vanuit de Taskforce kunnen voor het merendeel uitgevoerd worden.  
 
De inzet van praktijkondersteuners is voortvarend opgepakt, maar het moment van evaluatie en 
daaraan gekoppeld de voortzetting voor de komende jaren, moet mogelijk een aantal maanden later 
worden gehouden om tot een doelmatige evaluatie te komen. Buurtplein zet actief in op stringente 
toegang als één van de maatregelen van de Taskforce. Een van de hulpmiddelen hierbij is een nieuwe 
regie-applicatie voor Buurtplein om haar processen verder te kunnen stroomlijnen. Deze applicatie 
levert de gewenste stuurinformatie voor monitoring. Door de coronacrisis loopt de implementatie 
hiervan enkele maanden vertraging op. Het is lastig te duiden wat het separate financiële effect 
hiervan is. Het monitoren van de resultaten zal complexer worden door de nieuwe effecten die 
ontstaan door corona. Niet duidelijk is of de instroom, doorstroom en uitstroom aan veranderingen 
onderhevig zullen zijn en wat dat betekent. Voor preventie zijn sport en cultuur belangrijke 
speerpunten, die worden zoals later aangegeven ook zwaar getroffen door corona. 
Corona heeft ook effect op ZOOV regio taxi. Voor doelgroepenvervoer geldt dat 80% van 
de niet gereden ritten wordt doorbetaald. Daarnaast zijn er meerkosten voor de 
gereden ritten, aangezien daarvoor rolstoeltaxi's worden ingezet en er nu 1 op 1 
gereden wordt (dus geen combinatieritten meer). De provincie Gelderland draagt bij aan 
deze overbruggingsregeling. 

Werk en Inkomen 

Laborijn wordt door de coronacrisis geconfronteerd met de uitvoering van de maatregelen voor 
tijdelijke ondersteuning van zelfstandige ondernemers en zzp’ers. Er zal sprake zijn van een 
toenemend beroep op de bijstand. Er is op dit moment een lichte toename van instroom te 
constateren. De nieuwe instroom bestaat voor een groter deel uit mensen met 0-urencontracten 
(flexwerkers) en mensen met geen of slechts kortdurend recht op WW. UWV geeft wel aan dat er een 
stijging van het aantal WW-ers met een kortdurende WW. Deze groep zal zich binnen niet al te lange 
termijn bij de bijstand melden. Het UWV heeft echter alleen landelijke cijfers. Een inschatting is dus 
lastig te maken. In overleg met WSP en UWV wordt er gewerkt aan het creëren van mogelijkheden om 
vooral degenen die werkfit zijn aan ander werk te helpen in sectoren waar daar vraag naar is. Er vindt 
ook nog steeds uitstroom plaats. Onze bijstandsuitkeringen worden via het budget BUIG vergoed door 
het Rijk en beweegt mee op de conjuncturele ontwikkelingen. Bij de vaststelling van het definitieve 
budget 2020 (eind september) zal rekening worden gehouden met de actuele conjuncturele situatie. 
Niet duidelijk is of dat zal leiden tot tijdelijke tekorten. Een economische crisis ten gevolge van corona 
zal ook zeker effect hebben op het gebruik van de armoederegelingen. 
Ook de detachering van SW-medewerkers wordt geraakt. De ambities t.a.v. het detacheringsresultaat 
zijn altijd al hoog. Het resultaat staat daarmee al onder druk door de jaarlijkse afname van het SW-
bestand met 5% en vergrijzing van het bestand die dit tot gevolg heeft. Door de uitbraak van het virus 
zijn maatregelen van kracht geworden die leiden tot minder detacheringen. Ook viel werk weg door 
bedrijfssluitingen. Waar mogelijk worden mensen intern aan het werk gezet. Dit zal leiden tot een 
omzetdaling in 2020. Laborijn moet dit zelf opvangen binnen zijn reserves en kan dit ook. Naar 
verwachting komt er een compensatieregeling vanuit het Rijk echter op dit moment is nog niets 
bekend over de inhoud van deze regeling. 

Sport en Cultuur 

De sluiting van een aantal sectoren opgelegd door de rijksoverheid heeft onze sportverenigingen en 
de cultuursector hard getroffen. Binnensportaccommodaties in beheer van gemeente rekenen op basis 
van het huidige beleid geen huur door. Dit geldt echter niet voor Stichting Exploitatie de Pol en 
Stichting Sport en recreatie Wehl. De Pol brengt geen huur in rekening en SR Wehl de helft. 
Overwogen moet worden of verenigingen die gebruik maken van deze accommodaties ook 
gecompenseerd moeten worden of dat de stichtingen dit risico kunnen nemen. De gederfde 
inkomsten voor de periode maart – juli (einde binnensportseizoen) m.b.t. de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties, die door Buha worden beheerd bedraagt € 64.000. 

Een buitensportverenging betaalt een huurvergoeding op jaarbasis, er is hierover nog geen feitelijk 
besluit genomen. Mede in afwachting van wat landelijke en provinciale regelingen hieraan kunnen 
bijdragen. 
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In de bezuinigingen van 2019 is besloten een korting van € 90.000 op het budget deelname subsidie 
door te voeren. Ten gevolge van de coronacrisis heeft het college besloten deze bezuiniging uit te 
stellen totdat we weer in wat rustigere tijden verkeren.  
Zwembad Rozengaarde kampt met forse financiële problemen door gebrek aan inkomsten (55.000 per 
maand). Tevens is er een groot probleem m.b.t. compensatie loonkosten van gedetacheerd 
gemeentelijk personeel. Dit valt niet onder de landelijke regeling en zal derhalve een extra kostenpost 
vormen. Het budget van het zwembad Rozengaarde is in 2020 met € 100.000 afgeraamd als onderdeel 
van de bezuinigingen. Deze bezuiniging is realistisch in normale omstandigheden. Het risico bestaat 
dat het niet lukt deze besparing door te voeren gezien het verlies aan bezoekers en inkomsten.  
Het ministerie van VWS heeft aangegeven met een regeling te komen. 
 

Ook de cultuursector wordt zwaar getroffen. Het Amphion kent forse financiële problemen door 
gebrek aan inkomsten (tot juli € 350.000), waarvoor we actief lobbyen voor een bijdrage vanuit de 
provincie. 
Ook de Gruitpoort kent grote financiële problemen door gebrek aan inkomsten, € 180.000 tot juli. 
Voor de Muziekschool is er sprake van een afname inkomsten. Dit is een samenwerking van meerdere 
gemeenten. De inschatting voor het Doetinchemse aandeel is voorlopig € 60.000 tot juli. Ook andere 
organisatie zoals het stadsmuseum woorden getroffen. Deze voorzieningen hebben allen een lokale 
en regionale functie. Mogelijk komt er provinciale ondersteuning. 
 
Onderwijs en kinderopvang 
Op basis van de genomen maatregel door het Rijk om per 16 maart de scholen en 
kinderopvanglocaties te sluiten, behalve voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, kreeg de 
gemeente een coördinerende taak in de organisatie van noodopvang voor deze kinderen van 0 – 12 
jaar. Deze groep is uitgebreid met de doelgroep kwetsbare kinderen waarbij de veiligheid in het 
geding is. De opvang is door de scholen, de kinderopvangorganisaties en Buurtplein B.V. snel en 
constructief opgepakt. Er is gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden, de behoefte en er is gewerkt 
aan inventarisaties (uitvragen en monitoring), zodat we als gemeente deze informatie beschikbaar 
hadden. Ook de 24 uurs opvang (‘s avonds, ’s nachts en in het weekend) is door de kinderopvang 
adequaat opgepakt. Dit is ingericht op de locatie van Kindernet naast het ziekenhuis.  
Het kabinet stelt middelen beschikbaar aan gemeenten (totaal 23 miljoen) voor deze noodopvang 
voor de periode medio maart tot 1 juli. De (gratis) noodopvang voor overdag eindigt op 8 juni maar de 
(gratis) noodopvang voor avond, nacht en weekenden wordt langer beschikbaar gesteld. Medio juni 
wordt besloten tot wanneer. Over de wijze waarop de middelen beschikbaar worden gesteld vindt 
momenteel nader overleg met gemeenten plaats. Daarnaast komt er tot 8 juni (moment waarop 
scholen en kinderopvang weer regulier opengaan) ook een vergoeding van het Rijk aan gemeenten 
(totaal 8,3 miljoen) voor de eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke 
regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie (VE). Deze compensatie is door ons als 
gemeente geboden in de genoemde periode.   
 
Het onderwijs op afstand is goed opgepakt door de scholen. Zowel in primair als het voortgezet 
onderwijs. De scholen hebben ervoor gezorgd dat alle leerlingen over de benodigde apparatuur 
(laptop, ipad) beschikten. Het Rijk heeft hier ook extra geld voor beschikbaar gesteld waar de scholen 
beroep op konden doen. 
Samen met Buurtplein, de Gruitpoort en het onderwijs is er ook opvang, onderwijs en begeleiding 
georganiseerd voor kwetsbare kinderen. Daarbij gaat het om kinderen die geen faciliteiten hebben 
voor onderwijs op afstand, leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben en leerlingen voor wie 
thuis geen veilige basis is.  Een samengesteld team van jongeren – en cultureel werkers uit het Jeugd 
Interventie Team hebben ook een maatschappelijk ondersteuningsprogramma opgezet voor jongeren 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, die thuis een groter risico lopen op agressie, verwaarlozing of geweld. 
Dit programma bood jongeren een uitlaatklep, ontspanning en een plek waar ze zichzelf als jongere 
kunnen zijn in deze lastige tijd van sociaal isolement. 
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3.4 Programma Veranderende leefomgeving 
 
De aanvragen bouwvergunning, kappen, standplaatsen blijven tot nu binnenkomen op het niveau van 
voor de crisis. Ook de grotere ruimtelijke initiatieven die via de Omgevingskamer lopen blijven 
binnenkomen. Een mogelijke economische crisis kan op termijn zeker gevolgen hebben voor de 
bouwwereld en daarmee voor de legesopbrengsten. 
Voor 2020 wordt geen direct effect verwacht op woningbouw en grexen. 
 
 

3.5 Programma Organisatie en financiën 
 
Belastingen 
Het streven is om het vooronderzoek naar invoering toeristenbelasting door te laten lopen. De 
daadwerkelijke invoering hangt af van de duur van de coronamaatregelen. 
 
Kostenontwikkeling verbonden partijen  
Niet alleen de gemeente maar ook onze verbonden partijen zullen invloed ondervinden van corona. 
Mogelijk krijgt dat ook voor ons als deelnemer nog financiële gevolgen als dit leidt tot een 
begrotingstekort in 2020. Zowel de VNOG als de GGD hebben veel extra taken uitgevoerd in deze 
periode. Niet duidelijk is wat door het Rijk gecompenseerd wordt en dit voor gemeenten gaat 
betekenen. 
Buha heeft onder invloed van meerdere bezuinigingen zich beperkt tot het uitvoeren van kerntaken. 
Juist nu wordt een extra beroep op Buha gedaan voor de handhaving. Mogelijk leidt dat tot extra 
onvoorziene uitgaven, waarbij het nu nog niet duidelijk is of dat gecompenseerd kan worden met 
achterblijvende uitgaven. Er zijn immers nog veel meer effecten ten gevolge van corona Op het 
brengpunt zijn meer mensen ingezet vanwege de vele bezoekers en er hebben meer afvaltransporten 
plaats gevonden. Omdat veel mensen thuis zijn, is door de bewoners veel meer afval aangeboden en 
legen de collega’s de afvalbakken vaker. 
Naar verwachting zal er in het najaar minder afval worden aangeboden. Of deze hoeveelheid 
nivelleert met de hoeveelheid die Buha de komende periode inzamelt, is lastig te zeggen. Naar 
verwachting maar gedeeltelijk. 
Het reinigen van de riolering is tijdelijk stopgezet i.v.m. het vormen van nevel. Dit op basis van advies 
van de stichting RIONED. Onduidelijk is wanneer dat wordt opgepakt en wat dat betekent. 
ODA kan als gevolg van corona minder controles uitvoeren. Dit kan mogelijk leiden tot een tekort aan 
opbrengsten dat opgebracht moet worden door de deelnemers. Wat dit voor de resultaten van 2019 
betekent is nog niet duidelijk. 
 
Dienstverlening 
Veel dienstverlening wordt in gewijzigde vorm uitgevoerd maar wel gecontinueerd. De 
dienstverlening in het kader van Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) wordt wel sterk beïnvloed door 
corona. Gemiddeld bedragen het aantal inschrijvingen en mutaties in de maanden april, mei en juni 
250 per week. Dat is teruggelopen tot 40-60 inschrijvingen per week. Hiermee missen we begrootte 
legesinkomsten terwijl de kosten doorlopen. Als dit het hele jaar zo zou blijven resulteert dat in een 
tekort van 160.000. E.e.a. is afhankelijk van hoe het verder gaat met de maatregelen tegen de corona 
en de openstelling van grenzen.  
 
Borgstellingen 
Gemeenten staan borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van organisaties zoals culturele 
instellingen, voetbalclubs, bibliotheek, etc. Als een partij niet kan voldoen aan de verplichting jegens 
de bank dan zal de bank de gemeente aanspreken de  betalingsverplichting over te nemen of de 
schuld over te nemen bij een faillissement. Of en in welke mate dit gebeurt zal sterk afhangen van 
externe factoren waaronder extra compensatie van Rijk en provincie. 
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Bedrijfsvoering 
Digitalisering is misschien wel de belangrijkste reden dat onze ambtelijke organisatie niet volledig tot 
stilstand kwam. Nagenoeg de gehele organisatie is overgestapt op thuiswerken, videobellen. 
Door adequaat en snel te handelen zijn aanvullende licenties en mobiele faciliteiten (laptops, 
smartphones) beschikbaar gesteld.  Daarnaast zijn breed oplossingen gekomen om gebruik te kunnen 
maken van videoconferencing (Pexip en Teams). Dit heeft geleid tot extra investeringen van € 20.000. 
 
 

3.6  Reservering ten behoeve van corona en provinciale subsidieregeling 
 
Op basis van voorgaande is er op dit moment al een fors bedrag van meer dan € 500.000 uitgegeven 
aan een grote diversiteit van maatregelen ofwel aan gederfde inkomsten. Er is helaas nog veel 
onzekerheid over de duur van de contactbeperkende maatregelen en of er een eventuele nieuwe 
opleving van het virus komt en wanneer. Zowel Rijk en provincie komen met 
ondersteuningsmaatregelen.  
 
Op 29 april 2020 heeft de provincie aan alle gemeenten laten weten dat zij een subsidieregeling 
gemeenten heeft vastgesteld. Dit is een lumpsumregeling, waarbij gemeenten zelf (binnen kaders) 
bepalen waar zij de provinciale subsidie aan willen besteden. De regeling is bedoeld voor acute hulp 
op de korte termijn en bedraagt 5 miljoen voor alle Gelderse gemeenten, waarvan € 164.000 
beschikbaar is voor Doetinchem. De gemeente heeft meerdere corona gerelateerde vragen/verzoeken 
ontvangen van organisaties. Denk aan huurkwijtschelding van accommodaties. Daarnaast heeft de 
gemeente extra kosten gemaakt voor de uitvoering van vitale functies. Denk aan handhaving en 
dienstverlening Laborijn (uitvoering TOZO-regeling). Gelet op de subsidiabele activiteiten en het 
uitgangspunt ‘gemeente ondersteunt aanvullend op Rijk en provincie’ komen we tot de volgende 
besteding 

 

 

  
Bedrag in 
euro's  Valt onder subsidiabele activiteit 

(Deel) Kwijtschelding huur sport, 
cultuur en 
gemeenschapsvoorzieningen 

100.000 Verstrekken tegemoetkomingen aan cultuur, 
sport, recreatie, toerisme en 
gemeenschapsvoorzieningen 

Ondersteuning lokale initiatieven 24.000 Uitvoering activiteiten om sociale verbinding te 
versterken 

Bijdrage in extra kosten o.a. 
handhaving, uitvoeringskosten 
Laborijn (TOZO) 

40.000 Inzet medewerkers om vitale functies uit te 
voeren 

Totaal 164.000   

 
De kwijtschelding van de huur van (sport)accommodaties hebben we wel in de tabel opgenomen, 
omdat de landelijke compensatie nog onderweg is en de nood hoog is. Daarnaast lopen nog andere 
trajecten met de provincie. Er volgt dan ook nog een nadere uitwerking over de precieze inzet van de 
bovenstaande middelen 
 
Doordat enerzijds risico’s nog kunnen veranderen en anderzijds alle ondersteuningsmaatregelen nog 
in de maak zijn of nog niet exact verdeeld zijn, is het op dit moment heel lastig uit te rekenen wat de 
consequenties voor de begroting 2020 zullen zijn. Wel is duidelijk dat de impact van corona zo groot is 
dat wij als gemeente een aanvullende reservering willen opnemen in deze bestuurlijke monitor. Zoals 
hiervoor al aangegeven zijn vanuit de maatschappij al vele verzoeken gedaan voor noodhulp en voor 
herstel en dat zal nog zeker het geval blijven. De subsidie van de provincie is hiervoor niet voldoende.  
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Op basis van de hier gepresenteerde grofmazige risicocalculatie en het uitgangspunt van het voeren 
van een verantwoord financieel beleid, willen wij hiervoor alvast €1,5 miljoen reserveren. Samen met 
de steunmaatregelen van het Rijk en de provincie is ons doel de grootste nood te lenigen en te zorgen 
dat Doetinchem zijn aantrekkelijke leefomgeving en een sterk economisch klimaat behoudt. 
 
 

3.7 Totaalbeeld financiën met reservering voor corona  
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken, het instemmen met de financiële consequenties 
van de septembercirculaire en de decembercirculaires van het Rijk over het Gemeentefonds en 
rekening houdende met de in de paragrafen 2.2.tot en met 2.5 genoemde ontwikkelingen ontstaat 
door deze reservering het volgende financiële beeld voor 2020 dat als uitgangspunt dient voor het in 
de kadernota gepresenteerde meerjarenperspectief. 
 
 

 

Meerjarenperspectief Doetinchem

(bedragen x € 1.000)
2020

Structureel resultaat begroting 2020 na keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve 1.467

Jaarrekening 2019 na resultaatbestemmingen 4.760

Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020: mutaties tov MPO 2019 354

Ontwikkeling gemeentefonds 1.141

Totaal ontwikkelingen en knelpunten 6.255

Financiele uitgangspositie begroting 2021 7.722

Nieuwe ontwikkelingen bestuurlijke monitor 2020 en kadernota 2021 

Doetinchem centrumstad 683

Sterke samenleving -1.754

Veranderende leefomgeving -100

Organisatie en financien -642

Totaal  knelpunten en wensen -1.813

Provinciale subsidieregeling voor acute covid-19 steun aan gemeenten 164

Besteding provinciale subsidie  voor acute COVID-19 steun aan gemeenten -164

Reservering Corona -1.500

Totaal  reservering Corona -1.500

Structureel resultaat begroting  t.g.v./t.l.v. alg. reserve 4.409


