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Inleiding 
 
De cyclusproducten zijn instrumenten voor de sturing op en de informatievoorziening over doelen, 
resultaten en risico’s van onze gemeente. In deze 1e bestuurlijke monitor 2021 wordt een beeld 
gegeven van de verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen over 2021 ten opzichte van de 
begroting 2021. Deze komen naar voren vanuit de financiële vertaling van de autonome 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen in het bestaande beleid die voor het jaar 2021 worden voorzien en 
de eventuele doorwerking van structurele ontwikkelingen uit de jaarrekening.  
 
Het in de jaarrekening 2020 gepresenteerde positieve resultaat is grotendeels te verklaren door 
incidentele meevallers. Dit betekent dan ook dat er in deze bestuurlijke monitor nauwelijks een 
structurele doorwerking uit de jaarrekening is terug te vinden in de aanmeldingen.  
In deze bestuurlijke monitor zien we vooral, ondanks de bezuinigingen die zijn ingezet bij de 
keuzerichtingen, dat onze gemeentelijke financiën onder druk staan. Dit signaal hebben wij met de 
brief ‘Te strak in het pak genaaid’ ook de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet en de provincie 
laten weten. Ondanks de door ons op gang gebracht bezuinigingen, moeten wij er in het sociaal 
domein hard aan trekken om het structureel en groeiend tekort als gevolg van onder meer de 
stijgende volumes en prijzen, waarvoor het Rijk de gemeenten tot nu toe onvoldoende compenseert 
op te lossen.  
 
Doetinchem wil graag als centrumgemeente een sterke gemeenschap zijn met goede voorzieningen. 
We willen verantwoord en bewust groeien, waarbij er niet alleen groei ontstaat in kwantiteit maar 
vooral in kwaliteit. Er bestaat een wens om vooral die nieuwe inwoners aan te trekken die een 
bijdrage leveren aan de sociale en economische vitaliteit van de gemeente: starters en jonge gezinnen. 
Om ervoor te zorgen dat de ambitie gehaald gaat worden, moeten de eerste acties gericht zijn op 
versnelling van de woningbouw. Een betaalbaar en aantrekkelijk woonmilieu op de juiste plek is één 
van de belangrijkste vereisten. Om deze acties in gang te zetten is er behoefte aan incidenteel 
projectbudget, een projectleider die zich bezighoudt met verkenning van potentiele 
woningbouwlocaties en het verhogen van de capaciteit bij grondzaken. Dergelijke functies kunnen 
vooralsnog niet worden betaald uit grondexploitaties, omdat daarvoor immers eerst verkenningen 
moeten worden verricht. 
 
De coronacrisis houdt ons helaas al meer dan een jaar in de greep. Inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en onze eigen gemeentelijke organisatie ondervinden direct en indirect 
de gevolgen van de pandemie. Ook in deze bestuurlijke monitor zien we dat we als gemeente 
Doetinchem in financiële zin nog steeds hinder ondervinden van deze crisis. In de eerste helft van 2021 
hebben we al weer voor € 1,3 miljoen aan coronakosten gemaakt. Voorgesteld wordt om deze kosten 
te dekken uit de coronareserve, die in de 1e bestuurlijke monitor van 2020 is ingesteld en waaraan ook 
de verkregen corona compensatiemiddelen van het Rijk zijn toegevoegd. 
 
De in deze bestuurlijke monitor gepresenteerde aanmeldingen voor 2021 die een structurele 
doorwerking hebben in 2022 en verder, komen ook in de kadernota naar voren. De incidentele 
effecten voor het jaar 2021 zijn alleen in deze 1e bestuurlijke monitor toegelicht.  
 
Technische wijzigingen 2021 
Afgelopen jaren werd er slechts op een moment ( in de decemberraad) een technische 
begrotingswijziging gemaakt. In het kader van de financiële rechtmatigheid is het wenselijk om de 
begroting van het lopende jaar ook op technische onderdelen te wijzigen.  
Het gaat om wijzigingen , die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van 
een programma ; 

 waarover reeds besloten is, maar die nog niet in de begroting 2021 zijn verwerkt; 

 beschikkingen, subsidies en bijdragen derden;  

 en technische aanpassingen zoals, bijvoorbeeld de wijziging in ureninzet tussen producten en 
programma’s en overige actualisaties die niet van invloed zijn op de beleidsinhoud.  

Op deze manier kan gedurende het begrotingsjaar met zo’n actueel mogelijke begroting gewerkt 
worden. De wijzigingen zijn overigens budgettair neutraal voor de totale gemeentebegroting. 
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Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk zijn de afwijkingen op de programma’s opgenomen. Deze afwijkingen hebben 
betrekking op het lopende jaar 2021. Het gaat om de volgende soorten afwijkingen: 

1. Reguliere afwijkingen: afwijkingen door autonome ontwikkelingen zoals wetgeving, 
maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen. 

2. Afwijkingen op de Keuzerichtingen vanaf 2021. 
3. Afwijkingen door Corona vanaf 2021. 

Naast de financiële afwijkingen is in dit hoofdstuk ook een toelichting opgenomen op de voorgestelde 
budgettair neutrale technische wijzigingen 2021. 
 
In het tweede hoofdstuk wordt stilgestaan bij Corona. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de 
coronareserve toegelicht . Ook wordt u hier, zoals u bij de behandeling van de Raadsmededeling 2021-
10: Voortgang aanpak Coronacrisis gemeente Doetinchem (26 januari 2021) heeft gevraagd voor de 
eerste maal geïnformeerd over de besluiten/uitgaven van het college op grond van de 
maatwerkregeling corona. Tot slot wordt in hoofdstuk drie de ontwikkeling van de financiële positie 
gebaseerd op de 1e bestuurlijke monitor 2021 beschreven. 
 

  

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2021-10-Voortgang-aanpak-coronacrisis-1.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2021-10-Voortgang-aanpak-coronacrisis-1.pdf


 

 

Pagina | 6  

1. Afwijkingen op de programma’s – 1e bestuurlijke monitor 2021 
 
In dit programma beschrijven we de afwijkingen op de programma’s uit de begroting 2021. Dit 
betreffen enerzijds structurele gevolgen doorwerkend vanuit de jaarrekening 2020 als anderzijds 
nieuwe ontwikkelingen die in 2021 van invloed zijn op de vier programma’s. In een enkel geval zijn dit 
ontwikkelingen die een relatie hebben met de keuzerichtingen in 2021. Ook zijn er een aantal 
afwijkingen als gevolg van de coronacrisis. Van deze kosten wordt voorgesteld om ze te dekken uit de 
coronareserve, die in de 1e bestuurlijke monitor van 2020 is ingesteld. Bij deze bestuurlijke monitor 
wordt tevens voorgesteld om de bij de decembercirculaire bekend gemaakte steunpakketmiddelen 
voor 2021 en de recentelijk bekendgemaakte vierde steunpakketmiddelen, die middels de 
maartcirculaire zijn uitgekeerd, toe te voegen aan de reserve corona. De in deze bestuurlijke monitor 
gepresenteerde aanmeldingen voor 2021 die een structurele doorwerking hebben in 2022 en verder, 
komen ook in de kadernota naar voren. De incidentele effecten voor het jaar 2021 zijn alleen in deze 
1e bestuurlijke monitor toegelicht. 
 
Onderstaand treft u per programma een overzicht aan van de financiële afwijkingen per programma.  
Deze worden in de volgende paragrafen per programma nader toegelicht.  
 

 
 

1.1 Afwijkingen programma - Doetinchem centrumstad 
 
Reguliere afwijkingen 
 
1. Voordeel stelpost wegen 2021: € 89.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
In de jaarrekening 2020 is een voordeel € 115.000 op beheer en onderhoud van wegen gerealiseerd. 
Er is een incidenteel voordeel van € 26.000 en een structureel voordeel van € 89.000. Dit voordeel 
komt voort uit een tweetal stelposten die gebruikt zijn voor dekking van investeringskredieten tot 
en met 2022 voor wegen. Uit de analyse is gebleken dat na diverse mutaties in het verleden, op 
deze stelposten nog budget resteert dat op dit moment niet bestemd is. Een gedeelte van de 
stelpost moet nog overeenkomstig de bedoeling, gebruikt worden voor de dekking van de 
investeringskredieten 2021 en 2022 op wegen. In deze 1e bestuurlijke monitor 2021 wordt het 
incidentele voordeel van € 89.000 over 2021 aangemeld. In de Kadernota 2022 wordt het structurele 
voordeel ad € 89.000 vanaf 2022 aangemeld. 
 
Tenslotte zal middels een technische wijziging de dekking voor de kapitaalslasten (krediet 2021 en 
2022) juist worden begroot op de stelpost vervangingsinvesteringen, waarmee deze stelpost 
volledig opgeschoond zal worden. 

 
Afwijkingen door Corona 
 
2. Tegenvallende parkeerinkomsten  

Dekking uit reserve Corona 
2021: € -1.286.000 
2021: € 1.286.000 

Incidenteel 
Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
De totale inkomstenraming betaald parkeren is op jaarbasis € 3.232.614. Door de lockdown zijn de 
inkomsten de eerste maanden van het jaar ver achtergebleven. De verwachting is dat de inkomsten 
de komende maanden wel zullen toenemen maar een en ander is volledig afhankelijk van het 
versoepelen van de maatregelen na de lockdown. 

Nieuwe ontwikkelingen 1e bestuurlijke monitor 2021 2021

Bedragen x € 1.000,-

Doetinchem centrumstad 89

Sterke samenleving -6.648

Veranderende leefomgeving -197

Organisatie en Financien 86

Totaal -6.670
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De eerste 10 weken van het jaar waren de inkomsten € 127.094. Als we dit verrekenen over een 
halfjaar dan zijn de inkomsten € 330.444,40. De begrootte inkomsten over een halfjaar zijn 
€ 1.616.307. Daarmee komt het tekort voor het eerste half jaar op € 1.285.862.  
Op dit moment is het nog niet duidelijk of er mogelijk compensatie vanuit het Rijk komt voor de 
gederfde parkeerinkomsten. Vorig jaar was dit wel het geval. Voorgesteld wordt om de misgelopen 
parkeerinkomsten als gevolg van corona te dekken uit de reserve corona. 

 
3. Vergunningverlening evenementen 
       Dekking uit reserve Corona 

2021: € -33.000  
2021: € 33.000  

Incidenteel 
Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Door de coronacrisis zien wij op het vlak van de evenementen nog altijd een forse teruggang (of 
eigenlijk een volledige stilval). De verwachting is dat er in ieder geval tot 1 juli geen evenementen 
worden georganiseerd  
Dit betekent dat er ten opzichte van de begrote inkomsten ad € 66.000 naar verwachting slechts de 
helft wordt gerealiseerd. Er is hiervoor geen compensatieregeling van het Rijk of provincie. 
Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de reserve corona te brengen. 

 
4. Minder marktgelden 

Dekking uit reserve Corona 
2021: € -36.000 
2021: € 36.000 

Incidenteel/ 
Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Doordat op de warenmarkt vooralsnog alleen ‘levensmiddelen’ mogen worden verkocht ontstaat er 
over het 1e halfjaar een tekort op de inkomsten van € 36.000. Voorgesteld wordt om de misgelopen 
inkomsten als gevolg van corona te dekken uit de reserve corona. 

 

1.2 Afwijkingen programma - Sterke samenleving 
 
Reguliere afwijkingen 
  
5. Dierencentrum Achterhoek  2021: € -13.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking?  
De zeven samenwerkende gemeenten zijn met Dierencentrum Achterhoek (DCA) gekomen tot een 
nieuwe dienstenovereenkomst voor de uitvoering van de gemeentelijke wettelijke taken, waarbij 
ook een nieuw geïndexeerd tarief is bepaald. De overstap van subsidie naar langlopende 
overheidsopdracht, de organisatie van de ‘dierketen’ en de afbakening van de wettelijke taken 
maakten dat het een complex traject was. 
Duidelijk werd dat de oude vergoeding van € 1,06 per inwoner ruim ontoereikend was voor het 
voortbestaan van een dierenasiel. Daarom is dit in 2020 opgetrokken tot € 1,17 per inwoner. Dit 
betekende een structurele aanvulling van € 7.000 bij de eerste bestuurlijke monitor van 2020. In het 
eerste kwartaal van dit jaar zijn de onderhandelingen afgerond. De overeenkomst biedt 
duidelijkheid voor de komende jaren. Het brengt wel een stijging met zich mee van € 13.000 
structureel. In de Kadernota 2022 is een structurele aanmelding vanaf 2022 opgenomen. 
 
6. SaZa 2021: € -320.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Omdat het stichtingsbestuur van SaZa niet aan haar verplichtingen kon voldoen zijn er stappen 
gezet om te onderzoeken in hoeverre de gemeente Doetinchem eigenaar van de hal kan worden 
en de exploitatieverantwoordelijkheid overneemt. Een andere optie is om wel de hal naar de 
gemeente te laten gaan, maar de exploitatieverantwoordelijkheid en de aansturing van het 
personeel bij het Sportbedrijf neer te leggen. Voor welke optie er uiteindelijk ook wordt gekozen, 
er zijn aanvullende gemeentelijke middelen nodig om perspectief te bieden op een minimaal 
budgettair neutraal exploitatiesaldo. Het gaat daarbij om het financieel construct van leningen en 
borgstellingen, achterstallig en structureel onderhoud, inkomsten en uitgaven van evenementen, 
horeca en loonkosten. De financiële consequenties van deze overname komen neer op een 
bijdrage van € 87.000 incidenteel 2021 en € 178.000 structureel vanaf 2021 (overeenkomstig het 
raadsbesluit (2021-10) van 25 februari 2021 over de exploitatie van de SAZA hal), aangevuld met € 
25.000 projectkosten en € 30.000 toevoeging loonsom medewerkers (incidenteel in 2021) en € 
60.000 toevoeging loonsom medewerkers (structureel vanaf 2022). Dit op basis van de sinds 
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februari 2021 uitgekristalliseerde loonsomconsequenties. In de Kadernota 2022 is een structurele 
aanmelding van € 238.000 vanaf 2022 opgenomen. 
 
7. Uitvoering leerplicht i.v.m. regionale samenwerking 2021: € -12.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Naast de taak die de gemeente Doetinchem uitvoert in het kader van de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie (RMC) voor jongeren van ongeveer 16 jaar (MBO) tot 23 jaar 
(startkwalificatie), is een regionale samenwerking voor leerplicht in voorbereiding, voor 
kinderen van 5 tot 16 jaar. Het is de bedoeling om ook op dit terrein samenwerking te zoeken 
en deze samenwerking vanuit Doetinchem gefaseerd te organiseren vanaf het derde kwartaal 
van 2021. Om aan de minimumeisen te voldoen is jaarlijks aanvullend € 23.000 nodig.   
Het gaat om een bedrag van € 10.000 om de leerplichtambtenaren conform het regionale 
uitvoeringkader preventief in te kunnen zetten en € 13.000 voor onze bijdrage aan de 
coördinerende taken. Voor 2021 is hiervoor € 12.000 benodigd. In de Kadernota 2022 is een 
structurele aanmelding van € 23.000 vanaf 2022 opgenomen. 

   

 
8. Afrekening centrumgemeente taken voor MO en Ogg 

en BW 2019 
     Afrekening centrumgemeente taken voor MO en Ogg 
en BW 2020 

2021: € -2.277.000 
 
2021: € - 2.343.000 

Incidenteel 
 
Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
De gemeente Doetinchem is vanaf 2015 centrumgemeente voor beschermd wonen (BW), de  
openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) en maatschappelijke opvang (MO) voor de 
acht Achterhoekse gemeenten. Doetinchem heeft hiervoor rijksmiddelen ontvangen en 
hieruit de zorg en ondersteuning voor ca. Achterhoekse 600 cliënten bekostigd.  
De afgelopen jaren was er sprake van een overschot op deze middelen. Tegelijkertijd was het 
ook onduidelijk wat de precieze organisatorische kosten waren die Doetinchem had bij het 
uitvoeren van deze centrumtaak (de focus lag immers op het bieden van zorgcontinuïteit 
voor deze kwetsbare doelgroep). Bij de 2e bestuurlijke monitor van 2020 was duidelijk wat de 
precieze omvang van het overschot over de periode 2015-2018 was en zijn de middelen op 
basis van bestuurlijke afspraken naar rato van het aantal cliënten teruggevloeid naar de 
betreffende gemeenten. Met de deelnemende gemeenten is eind 2020 afgesproken om naar 
analogie van de periode 2015-2018 voor de periode 2019-2021 jaarlijks in gesprek te treden 
over de wijze waarop wordt omgegaan met eventuele overschotten en/of tekorten. 
Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2019 bedroeg het totale overschot voor 2019 € 3,8 
miljoen. De jaarrekening voor 2020 moet nog worden vastgesteld. Op basis van de 
voorliggende jaarrekening 2020 is een overschot voor 2020 van € 4,2 miljoen becijferd.  
Dit betekent dat op basis van een geobjectiveerde verdeling de zeven regiogemeenten over 
2019 in totaal € 2,28 miljoen en over 2020 € 2,34 miljoen, in totaal € 4,62 miljoen ontvangen 
van Doetinchem. Dit bedrag is iets hoger dan het in de begroting 2021 voor de jaren 2019 en 
2020 ingeschatte risico van in totaal € 4,0 miljoen opgenomen (zie pagina 47 en 48, besluit 
d.d. 5-11-2020). 

 

 
Afwijkingen op de Keuzerichtingen 
 
9. Taskforce Sociaal domein 2021: € -1.660.000 Incidenteel 
Wat is de afwijking? 
Zoals bekend werken we sinds het najaar van 2018 onder de noemer ‘Taskforce financiële 
beheersing sociaal domein’ aan het terugdringen van tekorten en transformatie van het sociaal 
domein. De Taskforce is verwerkt in de keuzerichtingen. Na een aanvankelijke daling hebben we 
een stabilisatie van het aantal cliënten en indicaties gezien. De realisatie en ontwikkeling binnen de 
Taskforce met betrekking tot de gestelde doelen gaat niet snel genoeg. De rapportage ‘stand van 
zaken Taskforce’ (april 2020) heeft dit aangetoond. Er is nog veel werk aan de winkel zowel intern 
als extern. Tegelijkertijd is de verwachting dat het realiseren van een andere inkoopsystematiek en 
afspraken daarover met aanbieders een bijdrage gaat leveren aan het gewenste resultaat. Deze 
aanbesteding gaat in per 2022. Naar verwachting zullen we het gewenste resultaat over 2021 niet 
halen. De meest recente prognose houdt rekening met een verwacht tekort van € 1.660.000 in 2021.  
Een betrouwbare inschatting maken voor het jaar 2022 is op het moment van schrijven een lastige 
opgave. Daarvoor zijn er binnen het sociaal domein te veel factoren van invloed. We noemen hier 

https://www.doetinchem.nl/_flysystem/media/geamendeerde-begroting-gd-2021-boekwerk-1.pdf
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de impact van de inkoopsystematiek en de veranderingen rondom Beschermd Wonen en 
maatschappelijke opvang. We hopen en verwachten bij het opstellen van de begroting 2022 over 
meer richtinggevende informatie te beschikken waardoor een betrouwbare prognose mogelijk is. 

 
Afwijkingen door Corona 
 
10. Jeugd 

Dekking uit Rijksmiddelen/ reserve Corona 
2021: € - 48.000 
2021: €  48.000 

Incidenteel 
Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
De maatregelen die getroffen zijn na het uitbreken van corona om onze gezondheid te beschermen 
en waar iedereen zich aan moet houden hebben impact. Vooral jongeren missen het ritme van het 
onderwijs, hun clubjes en andere sociale contacten. Bij de eerste golf hebben we gemerkt hoezeer 
een extra jongerenwerker hierin een rol kan vervullen, vooral door outreachend te werken, 
zichtbaar te zijn en met jongeren te praten. Om die reden stellen we voor om de inzet van 
jongerenwerk te verruimen en te verlengen en de kosten te dekken uit de reserve Corona. 

 

1.3 Afwijkingen programma - Veranderende leefomgeving 
 
Reguliere afwijkingen 
 
11. Doetinchem 2036:  

Projectkosten 
     Planeconoom/ gronduitgifte 1 fte schaal 12 (zie 
aanmelding Grondzaken in programma 4 
 Organisatie & financiën) 

2021: € -30.000,- 
 
Zie programma 4 

Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Doetinchem wil graag als centrumgemeente een sterke gemeenschap zijn met goede 
voorzieningen. We willen verantwoord en bewust groeien, waarbij er niet alleen groei ontstaat in 
kwantiteit maar vooral in kwaliteit. Er bestaat een wens om vooral die nieuwe inwoners aan te 
trekken die een bijdrage leveren aan de sociale en economische vitaliteit van de gemeente: starters 
en jonge gezinnen. Om ervoor te zorgen dat de ambitie gehaald gaan worden, moeten de eerste 
acties gericht zijn op versnelling van de woningbouw. Een betaalbaar en aantrekkelijk woonmilieu 
op de juiste plek is één van de belangrijkste vereisten. Om deze acties in gang te zetten is er 
behoefte aan een incidenteel projectbudget in 2021 en een projectleider vanaf 2022 die zich 
bezighoudt met verkenning van potentiele woningbouwlocaties. Daarnaast zou hij/zij zich bezig 
moeten houden met verdere verkenningen rond geprioriteerde gebiedsopgaven. In het licht van de 
ambitie is het noodzakelijk onze capaciteit bij grondzaken  te verhogen, zodat we voldoende tijd 
hebben voor planeconomie, gronduitgifte en samenhangende juridische vraagstukken. Hiervoor 
vragen we investering van (op korte termijn) 0,75 fte en op langere termijn zou die verhoogd 
moeten worden naar 1 fte. Dit is met de kennis van nu ingeschat. Deze aanmelding wordt 
afzonderlijk opgenomen in het programma 4 Organisatie & financiën omdat het betreffende 
taakveld onder dat programma valt. 
 
Het projectbudget en de noodzakelijke capaciteit bij grondzaken kan vooralsnog niet worden 
betaald uit grondexploitaties, omdat daarvoor immers eerst verkenningen moeten worden verricht. 
In de Kadernota 2022 is voor de jaren 2022, 2023 en 2024 een incidentele aanmelding van € 184.000 
opgenomen. De aanmelding Planeconoom/ gronduitgifte wordt afzonderlijk opgenomen in het 
programma 4 Organisatie & financiën omdat het betreffende taakveld onder dat programma valt. 

 
12. Urgentie woningbouw 1 fte schaal 12 

(Urgente bottlenecks oplossen)  
2021: € - 67.000  
 

Incidenteel 
 

13. Flexibele schil neerzetten om pieken op te vangen  
      (Urgente bottlenecks oplossen) 

2021: € -100.000 
 

Incidenteel 

Wat is de afwijking?  
Vele mensen willen in Doetinchem wonen. We zien dan ook een grote behoefte bij 
woningcorporaties, ontwikkelaars en inwoners om woningen te bouwen of te verbouwen.   
Deze trend is een duidelijke verandering ten opzichte van een paar jaar geleden. Spraken we in het 
coalitieprogramma 2014-2018 nog over Doetinchem als beheergemeente, inmiddels zijn we weer 
een ontwikkelgemeente. En dat past uitstekend bij de positie van Doetinchem als 
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centrumgemeente. Vandaag de dag zien we dat woningbouw, klimaatverandering, droogte en ook 
de vraag om meer participatie maakt dat we nu anders moeten kijken naar ruimtelijke 
ontwikkeling. Vanuit het perspectief dat we een beheergemeente zijn is er afgeschaald op het 
gebied van het aantal fte in fysieke domein, zoals bij planologie. Daar lopen we nu tegen aan. 
Wat nu bedacht wordt, is pas over 5 jaar zichtbaar. Dit vraagt om een groeiende behoefte om vast 
strategisch en tactisch vooruit te kijken naar ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij geldt wel “de kost 
gaat voor de baat uit”. Het is daarom noodzakelijk extra inzet te doen op een aantal vlakken: 
- Op dit moment hebben wij één stedenbouwkundige in dienst, met een jaarplan met uren voor 2 

fte. Gezien de vele ontwikkelingen maakt dat dit een bottleneck is. Ook is het kwetsbaar om 
alle kennis bij één persoon te hebben liggen. Voor 2021 wordt een aanmelding gedaan voor de 
salariskosten voor een half jaar. In de Kadernota 2022 is een structurele aanmelding van  
€ 134.000 vanaf 2022 opgenomen. 

- We willen graag beschikken over een flexibel budget om niet alleen pieken op te vangen, maar 
ook snel te kunnen reageren op onvoorziene vragen (als een GGD priklocatie) en ook om 
gebruik te kunnen maken van cofinanciering van andere partijen. Dit kan vooral een uitkomst 
bieden voor planologie, het bouwloket, vergunningverleners, juristen en handhavers om de 
gevraagde snelheid in initiatieven te behouden. Wij zetten dit budget alleen in als we het ook 
echt nodig hebben. Is het budget niet volledig nodig, dan valt het bedrag weer vrij ten gunste 
van de algemene middelen. In de Kadernota 2022 zijn incidentele aanmeldingen opgenomen 
voor de jaren 2022 (€ 200.000) en 2023 (€ 300.000). 

 
14. Gebruik ondergrondse textielcontainers (saldo 

resultaat) 
2021: € BN Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Met de vorming van de Buha bv zijn alle (afval)containers, zoals ook de ondergrondse  
eigendom geworden van Buha. Dit betekent dat Buha het beheer, onderhoud en de vervanging 
betaalt. Nu blijkt na een aantal jaren, dat een (klein) onderdeel van de containers de 
verhuuropbrengsten in de periode 2017 t/m 2020 zijn geïnd door de gemeente en terecht zijn 
gekomen in de voorziening afval. Deze opbrengsten (€ 16.000) worden alsnog overgemaakt naar 
Buha en worden betaald uit de voorziening afval. 

 

1.4 Afwijkingen programma - Organisatie en financiën 
 
Reguliere afwijkingen 
 
15. DatalabGO 2021: BN Incidenteel 
Wat is de afwijking?  
Datagedreven werken is volop in ontwikkeling. Het college heeft de intentie uitgesproken om meer 
te willen inzetten op datagedreven werken. Met beter en meer toegespitst datagebruik willen ook 
andere gemeenten en regio meer zicht krijgen op (de omvang van) maatschappelijke opgaven, 
besluitvorming transparanter en fact en evidence-based maken. Daarnaast verwachtten zij dat het 
gebruik van data hen ook kan helpen bij het voorbereiden, monitoren en evalueren van beleid en 
bij een verbetering van de dienstverlening. Het college heeft besloten om deel te nemen aan 
Datalab Gelderland Oost voor in ieder geval de komende 4 jaar (2021 t/m 2024). Voor 2021 
betreffen de kosten circa € 107.000. Dit wordt gedekt uit budget voor organisatie ontwikkeling  
€ 20.000), uit de besparing bij repro/facilitair (€ 30.000) en onderuitputting op ICT budgetten van 
gemeente Doetinchem (€ 57.000). Daarmee is deze wijziging voor 2021 budgetneutraal. De 
incidentele dekking voor 2021 vanuit bovengenoemde posten worden via deze bestuurlijke monitor 
incidenteel samengevoegd tot een het budget voor Datalab GO 2021. De dekking voor volgende 
jaren wordt gevonden door het niet volledig doorgeven van de prijscompensatie die vanuit het 
gemeentefonds jaarlijks wordt ontvangen. Omdat eventuele efficiencyvoordelen verkregen uit 
datagedreven werken zich naar verwachting verspreid in de gehele organisatie zullen voordoen 
wordt dit gelijkmatig over alle beïnvloedbare materiele budgetten als efficiencykorting afgeraamd. 
Bij de opstelling van de begroting 2022 wordt dit verwerkt. In de Kadernota 2022 is een structurele 
aanmelding (B.N.) vanaf 2022 opgenomen. 
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16. Besparing Repro (saldo na verrekening) 2021: € 70.000 V Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Naar aanleiding van de fraude zaak bij repro is uit analyse naar voren gekomen dat een besparing te 
realiseren is van ongeveer € 100.000 op de budgetten (gemiddeld afgelopen jaren). In de 1e 
bestuurlijke monitor 2021 is incidenteel € 30.000 (2021) vanuit repro ingezet ter dekking van 
DataLab GO. Resteert een besparing bij repro van € 70.000 in 2021 en € 100.000 vanaf 2022 
structureel. In de Kadernota 2022 is een structurele aanmelding van € 100.000 vanaf 2022 
opgenomen. 

 
17. Informatieveiligheid beter borgen (waaronder rol 

Chief Information Security Officer (CISO) en 
maatregelen op tactisch en operationeel niveau) 

2021: € -30.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking?  
Het betreft hier het beter borgen van informatieveiligheid op zowel strategisch (CISO-functie), 
alsook op tactisch en operationeel niveau. Bouwstenen om dit in te vullen zijn de recente 
Informatiebeveiligingsdienst (IBD) -rapportage over het beveiligingsincident gemeente Hof van 
Twente en het functieprofiel van de IBD voor de invulling van de CISO-rol.  
De schade bij dit type incidenten, is los van de imagoschade, vaak een veelvoud van de kosten die 
verbonden zijn aan het conform IBD-advisering invullen van de CISO-functie. De kosten in 2021 voor 
20 uur per week, schaal 11 voor een half jaar bedragen € 30.000. In de Kadernota 2022 is een 
structurele aanmelding van € 59.000 vanaf 2022 opgenomen. 

18. Beveiliging bestuurders 2021: € -14.400 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Op 1 januari 2021 is de ‘Regeling preventieve beveiliging decentrale bestuurders’ ingegaan. Decentrale 
bestuurders hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 2.400 per woning 
waar de bestuurder het hoofdverblijf heeft. Na verhuizing ontstaat het recht op een nieuwe aanspraak 
van maximaal € 2.400. Deze kosten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van decentrale 
overheden. Voorgesteld wordt om voor 2021 een bedrag van € 14.400 (6 bestuurders college x € 2.400) 
op te nemen in de begroting voor beveiligingsmaatregelen en in het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen (elke 4 jaar, vanaf 2022) een bedrag van € 14.400 op te nemen in de 
begroting. Het niet gebruikte budget/bedrag kan terugvloeien naar de algemene middelen wanneer 
een bestuurder al gebruik heeft gemaakt van de regeling. In de Kadernota 2022 is een incidentele  
aanmelding van € 14.400 voor 2022 opgenomen. 
 
19. Dividend Alliander 2021: € 162.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Op basis van de Nuval adviezen van begin 2020 hebben wij bij de 1e bestuurlijke monitor 2020 de 
structureel verwachte dividend opbrengst van Alliander naar beneden bijgesteld tot een bedrag van  
€ 378.000 (€ 0,48 per aandeel) voor de jaren 2020 en verder. Deze bijstelling is gebaseerd op een op 
dat moment verwachte daling van het resultaat door een verhoging van de Tennet tarieven en 
verhoogde investeringen in het kader van de energietransitie door Alliander. Het uiteindelijke 
resultaat van Alliander over 2020 is echter positiever uitgevallen, waardoor de dividenduitkering 
uitkomt op een totaalbedrag van € 540.000 (€ 0,69 per aandeel). Dit levert ten opzichte van de 
begroting 2021 een voordeel op van € 162.000. 
 
20. Implementatie Verplichtingen Administratie 2021: € -35.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
We zijn begonnen met het implementeren van een verplichtingenadministratie. Hiermee ontstaat een 
beter beeld in de verwachte uitgaven per taakveld op basis van aangegane verplichtingen. Hiervoor 
moeten we eenmalige kosten maken voor het aanschaffen van een module. Met de kennis van nu is 
de verwachting dat het implementeren van deze module eenmalig € 35.000 gaat kosten. 
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21. ‘Doetinchem 2036’: Grondzaken: noodzakelijke formatie-
uitbreiding 1 fte schaal 12 

2021: € -67.000 Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Zie de toelichting bij de aanmelding gD 2036 in het programma 3 Veranderende leefomgeving. In de 
Kadernota 2022 is een structurele aanmelding van € 134.000 vanaf 2022 opgenomen. 
 
22. Keuzerichting 84, accommodaties (saldo resultaat) 
 Opnemen ivm Begrotingswijziging 

2021: BN Incidenteel 

Wat is de afwijking? 
Keuzerichting 84, accommodaties. Er ligt een opdracht om tot een structurele bezuiniging te komen 
van € 100.000 op vastgoed (naast de verkoop van vastgoed). Deze structurele bezuiniging is vanaf 
2021 gerealiseerd door een besparing van totaal € 100.000 op het onderhoud van vastgoed binnen 
het vastgoedfonds. BuHa heeft zijn MJOP op de verminderde financiële ruimte aangepast. In de 
Kadernota 2022 is een structurele aanmelding (B.N.) vanaf 2022 opgenomen. 

 
Afwijkingen door Corona 
 
23. Invloed corona op de Bedrijfsvoering gD 

Toevoeging aan reserve Corona 
2021: € 45.000 V +/- PM 
2021: € -45.000  +/- PM 

Incidenteel 
Incidenteel 

Als gevolg van corona worden er minder lasten gemaakt voor consumpties. Anderzijds komen er ook 
minder baten binnen bij de bedrijfsrestaurants. Voor de eerste helft 2021 wordt verwacht dat dit per 
saldo resulteert in een voordeel van € 45.000. Als gevolg van corona worden er extra uitgaven gedaan 
voor o.a. apparaten (laptops, beeldschermen, etc.). Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt 
rekening gehouden met een afwijking in de kosten voor schoonmaak. Daarnaast is er sprake van 
inkomstenderving t.a.v. de legesproducten. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn op dit moment 
nog niet concreet. Indien van toepassing worden de financiële gevolgen meegenomen in de 2de 
bestuurlijke monitor. 

 

1.5 Technische begrotingswijzigingen 
 
In dit onderdeel treft u per programma een voorstel aan technische wijzigingen op de begroting. Om 
te kunnen werken met een zo’n actueel mogelijke begroting is het wenselijk om de begroting van het 
lopende jaar ook op technische onderdelen te wijzigen. Het gaat om wijzigingen, die van invloed zijn 
op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma; 

 waarover reeds besloten is, maar die nog niet in de begroting 2021 zijn verwerkt; 

 beschikkingen, subsidies en bijdragen derden;  

 en technische aanpassingen zoals, bijvoorbeeld de wijziging in ureninzet tussen producten en 
programma’s en overige actualisaties die niet van invloed zijn op de beleidsinhoud.  

De wijzigingen zijn budgettair neutraal voor de gemeentebegroting. Op de volgende pagina treft u 
een overzicht aan van de technische wijzigingen. Deze worden hierna per programma nader 
toegelicht.  
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NR Programma Taakveld Onderwerp Wijziging 

2021    baten

Wijziging 

2021    

lasten

Saldo Mutatie 

reserves

Reserve (taakveld 

0.10)

Saldo na 

mutatie 

reserves

1 1 Doetinchem centrumstad 8.3 wonen en bouwen Applicaties tbv omgevingswet 23.000 -23.000 -23.000

2 1 Doetinchem centrumstad 2.1  Verkeer en vervoer Budgetten stelpost investeringskredieten wegen -26.686 26.686 26.686

2 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten Budgetten stelpost investeringskredieten wegen 26.686 -26.686 -26.686

3 2 Sterke samenleving 5.1 Sportbeleid en activering sportbedrijf 538.637 1.606.622 -1.067.985 -1.067.985

3 2 Sterke samenleving 5.2 Sportaccommodaties sportbedrijf -486.137 -1.554.122 1.067.985 1.067.985

4 2 Sterke samenleving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie provinciale subsidie gemeenschapsvoorzieningen 58.131 58.131 0 0

5 2 Sterke samenleving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie armoede -17.000 17.000 17.000

5 2 Sterke samenleving 6.3 Inkomensregelingen armoede 77.640 -77.640 -77.640

5 2 Sterke samenleving 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ armoede 140.000 79.360 60.640 60.640

6 2 Sterke samenleving 5.1 Sportbeleid en activering   Sportbedrijf – BTW budgetten -117.828 0 0

6 2 Sterke samenleving 5.2 Sportaccommodaties Sportbedrijf – BTW budgetten 117.828 0 0

7 3 Veranderende leefomgeving 8.1 ruimtelijke ordening Applicaties tbv omgevingswet -24.000 24.000 24.000

8 3 Veranderende leefomgeving 8.1 ruimtelijke ordening omgevingswet inc budget struct geindexeerd -6.540 6.540 6.540

9 3 Veranderende leefomgeving 7.2 Riolering Beschikbaar stellen laatste tranche kredieten GRP 

2016-2021

40.660 40.660 0 0

10 4 Organisatie en financiën 0.4 overhead Applicaties tbv omgevingswet 1.000 -1.000 -1.000

11 4 Organisatie en financiën 0.8 overige btn en lstn (nominaal) corr nominaal inc budget struct geindexeerd 6.540 -6.540 -6.540

12 4 Organisatie en financiën 0.4 overhead Informatiemanagement derden (structureel, 2021 en 

verder)

85.000 85.000 0 0

13 4 Organisatie en financiën 0.4 overhead 13 Facilitair derden (structureel, 2021 en verder) 165.000 165.000 0 0

14 4 Organisatie en financiën 0.4 overhead ICT samenwerking begroting 2021       -42.721,00 -42.721 0 0

15 4 Organisatie en financiën 0.4 overhead Verlaging inkomsten DVO gD-Buha: wijziging HRM       -50.000,00 -50.000 -50.000
15 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten Verlaging inkomsten DVO gD-Buha: wijziging HRM -50.000 50.000 50.000
16 1 Doetinchem centrumstad 1.2  Openbare orde en veiligheid amendement buha 2020: index 7.383 -7.383 -7.383
16 1 Doetinchem centrumstad 2.1  Verkeer en vervoer amendement buha 2020: areaal -1.118 1.118 1.118
16 1 Doetinchem centrumstad 2.1  Verkeer en vervoer amendement buha 2020: index 110.815 -110.815 -110.815
16 1 Doetinchem centrumstad 2.1  Verkeer en vervoer amendement buha 2020: POGG 45.452 -45.452 -45.452
16 1 Doetinchem centrumstad 2.2  Parkeren amendement buha 2020: index 12.038 -12.038 -12.038
16 1 Doetinchem centrumstad 2.2  Parkeren amendement buha 2020: POGG 1.038 -1.038 -1.038
16 1 Doetinchem centrumstad 2.3  Recreatieve havens amendement buha 2020: index 105 -105 -105
16 1 Doetinchem centrumstad 3.3  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen amendement buha 2020: marktmeester 21.417 -21.417 -21.417
16 1 Doetinchem centrumstad 3.4  Economische promotie amendement buha 2020: index 628 -628 -628
16 1 Doetinchem centrumstad 5.5  Cultureel erfgoed amendement buha 2020: index 1.465 -1.465 -1.465
16 1 Doetinchem centrumstad 5.5  Cultureel erfgoed amendement buha 2020: POGG 130.145 -130.145 -130.145
16 1 Doetinchem centrumstad 8.3  Wonen en bouwen amendement buha 2020: areaal -1.000 1.000 1.000
16 1 Doetinchem centrumstad 8.3  Wonen en bouwen amendement buha 2020: index 5.518 -5.518 -5.518
16 1 Doetinchem centrumstad 8.3  Wonen en bouwen amendement buha 2020: POGG 159.659 -159.659 -159.659
16 2 Sterke samenleving 4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken amendement buha 2020: index 7.219 -7.219 -7.219
16 2 Sterke Samenleving 4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken amendement buha 2020: POGG 31.017 -31.017 -31.017
16 2 Sterke samenleving 5.2  Sportaccommodaties amendement buha 2020: index 20.550 -20.550 -20.550
16 2 Sterke samenleving 5.2  Sportaccommodaties amendement buha 2020: POGG 189.231 -189.231 -189.231
16 2 Sterke samenleving 5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie

amendement buha 2020: index 1.058 -1.058 -1.058

16 2 Sterke samenleving 5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

cultuurparticipatie

amendement buha 2020: POGG 101.338 -101.338 -101.338

16 2 Sterke samenleving 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie amendement buha 2020: index 1.906 -1.906 -1.906
16 2 Sterke samenleving 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie amendement buha 2020: POGG 62.619 -62.619 -62.619
16 3 Veranderende leefomgeving 5.7  Openbaar groen en (openlucht) 

recreatie

amendement buha 2020: index 116.848 -116.848 -116.848

16 3 Veranderende leefomgeving 7.2  Riolering amendement buha 2020: index -10.310 10.310 10.310
16 3 Veranderende leefomgeving 7.2  Riolering amendement buha 2020: index 10.310 -10.310 -10.310
16 3 Veranderende leefomgeving 7.3  Afval amendement buha 2020: afval -27.360 27.360 27.360
16 3 Veranderende leefomgeving 7.3  Afval amendement buha 2020: afval 1.511.820 -1.511.820 -1.511.820
16 3 Veranderende leefomgeving 7.3  Afval amendement buha 2020: afval 1.484.460 1.484.460 1.484.460
16 3 Veranderende leefomgeving 7.4  Milieubeheer amendement buha 2020: index 529 -529 -529
16 3 Veranderende leefomgeving 7.5  Begraafplaatsen en crematoria amendement buha 2020: POGG 9.899 -9.899 -9.899
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NR Programma Taakveld Onderwerp Wijziging 

2021    baten

Wijziging 

2021    

lasten

Saldo Mutatie 

reserves

Reserve (taakveld 

0.10)

Saldo na 

mutatie 

reserves

16 4 Organisatie en financiën 0.2  Burgerzaken amendement buha 2020: index 139 -139 -139
16 4 Organisatie en financiën 0.2  Burgerzaken amendement buha 2020: POGG 2.271 -2.271 -2.271
16 4 Organisatie en financiën 0.4 overhead amendement buha 2020: POGG 203.734 -203.734 -203.734
16 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten amendement buha 2020: areaal 2.118 -2.118 -2.118
16 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten amendement buha 2020: index -168.538 168.538 168.538
16 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten amendement buha 2020: index 178.849 -178.849 -178.849
16 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten amendement buha 2020: index -296.510 296.510 296.510
16 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten amendement buha 2020: marktmeester -21.417 21.417 21.417
16 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten amendement buha 2020: POGG 936.403 -936.403 -936.403
16 4 Organisatie en financiën 0.8  Overige baten en lasten amendement buha 2020: POGG -936.403 936.403 -936.403 reserve vastgoed 1.872.806
17 4 Organisatie en financiën 0.1 Bestuur regionale samenwerking SDA 640.000 640.000 0 0

18 1 Doetinchem centrumstad 1.2 Openbare orde en veiligheid septembercirculare 2020 gemeentefonds 8.000 -8.000 -8.000

18 2 Sterke samenleving 5.1 Sportbeleid en activering septembercirculare 2020 gemeentefonds 5.000 -5.000 -5.000

18 2 Sterke samenleving 6.3 Inkomensregelingen septembercirculare 2020 gemeentefonds 124.000 -124.000 -124.000

18 2 Sterke samenleving 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ septembercirculare 2020 gemeentefonds -79.000 79.000 79.000

18 2 Sterke samenleving 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ septembercirculare 2020 gemeentefonds -24.000 24.000 24.000

18 2 Sterke samenleving 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- septembercirculare 2020 gemeentefonds 937.000 -937.000 -937.000

18 4 Organisatie en financiën 0.1 Bestuur septembercirculare 2020 gemeentefonds 1.012.000 -1.012.000 -1.012.000

18 4 Organisatie en financiën 0.11 Resultaat van de rekening van baten en 

lasten

septembercirculare 2020 gemeentefonds 1.061.000 -1.061.000 -1.061.000

18 4 Organisatie en financiën 0.2 Burgerzaken septembercirculare 2020 gemeentefonds 10.000 -10.000 -10.000

18 4 Organisatie en financiën 0.61 OZB woningen septembercirculare 2020 gemeentefonds 77.000 77.000 77.000

18 4 Organisatie en financiën 0.62 OZB niet-woningen septembercirculare 2020 gemeentefonds 32.000 32.000 32.000

18 4 Organisatie en financiën 0.7 Gemeentefonds septembercirculare 2020 gemeentefonds 2.945.000 2.945.000 2.945.000

19 2 Sterke samenleving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie decembercirculare 2020 gemeentefonds -5.000 5.000 5.000

19 2 Sterke samenleving 6.5 Arbeidsparticipatie decembercirculare 2020 gemeentefonds 853.000 -853.000 -853.000

19 2 Sterke samenleving 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- decembercirculare 2020 gemeentefonds 794.000 -794.000 -794.000

19 2 Sterke samenleving 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ decembercirculare 2020 gemeentefonds 1.656.000 -1.656.000 -1.656.000

19 4 Organisatie en financiën 0.11 Resultaat van de rekening van baten en 

lasten

decembercirculare 2020 gemeentefonds -1.000 1.000 1.000

19 4 Organisatie en financiën 0.7 Gemeentefonds decembercirculare 2020 gemeentefonds 4.458.000 4.458.000 1.161.000 reserve Corona 3.297.000

20 2 Sterke samenleving 6.3 Inkomensregelingen maartcirculaire 2021 gemeentefonds Tonk 219.000 -219.000 -219.000

20 4 Organisatie en financiën 0.7 Gemeentefonds maartcirculaire 2021 gemeentefonds compensatie 

Corona

929.000 929.000 710.000 reserve Corona 219.000

21 4 Organisatie en financiën 0.8 Overige baten en lasten KR 84 accommodaties -500.000 100.000 -600.000 -600.000 reserve vastgoed 0

Subtotaal 8.581.000 7.210.645 334.597 334.597 0

21 4 Organisatie en financiën 0.10 Mutaties reserves KR 84 accommodaties 600.000 600.000

19 4 Organisatie en financiën 0.10 Mutaties reserves decembercircirculaire 2020 gemeentefonds 1.161.000 -1.161.000

20 4 Organisatie en financiën 0.10 Mutaties reserves maartcirculaire 2021 gemeentefonds compensatie 

Corona

710.000 -710.000

16 4 Organisatie en financiën 0.10  Mutaties reserves amendement buha 2020: POGG 936.403 936.403

Totaal 10.117.403 9.081.645 0

kredieten

Programma Taakveld Onderwerp Wijziging 

2021   krediet 

uitgaven

Wijziging 

2021   

krediet 

inkomsten

Saldo

9 Veranderende leefomgeving 7.2 Riolering Beschikbaar stellen laatste tranche kredieten GRP 

2016-2021

4.066.000 4.066.000

4.066.000 0 4.066.000
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Programma Doetinchem centrumstad 
 

1 Applicaties Omgevingswet 

Programma Doetinchem centrumstad Taakveld 8.3 
Wonen en bouwen 

Bij de kadernota is € 30.000 beschikbaar gesteld voor applicaties t.b.v. de Omgevingswet. Het 
budget is begroot op programma veranderende leefomgeving (taakveld 8.1 ruimtelijke ordening. 
Hiervan wordt € 23.000 gebruikt voor applicaties die vallen onder Doetinchem Centrumstad ( 
taakveld 8.3 wonen en bouwen) Aldus 23.000 van Veranderende Leefomgeving naar Doetinchem 
Centrumstad. 

 

2 Budgetten stelpost investeringskredieten wegen 

Programma Doetinchem centrumstad Taakvelden  
2.1 Verkeer & vervoer 
0.8 Overige baten en lasten 

Uit de analyse bij de jaarrekening is gebleken dat voor wegen op taakveld 2.1 een stelpost voor de 
dekking van de kapitaalslasten is geraamd voor de investeringskredieten 2021 en 2022. Deze 
budgettaire ruimte wordt toegevoegd aan de stelpost vervangingsinvesteringen vanuit waar ook 
investering worden gedekt. 

 
Programma Sterke samenleving 
 

3 Sportbedrijf 

Programma Sterke samenleving Taakvelden 
5.1 Sportbeleid en activering 
5.2 Sportaccommodaties 

Met de oprichting van het Sportbedrijf zijn de budgetten van onder meer Rozengaarde en 
Sportservice overgegaan naar het Sportbedrijf. Met deze technische wijziging worden de budgetten 
ook administratief overgeheveld naar het Sportbedrijf. Dit heeft verder geen gevolgen voor de 
gemeentebegroting. De structurele doorwerking wordt meegenomen in de begroting 2022. 

 

4 Provinciale subsidie provincie Covid19 gemeenschapsvoorzieningen 

Programma Sterke samenleving Taakveld 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

Van de provincie Gelderland hebben wij een subsidie ontvangen op grond van de subsidieregeling 
Covid-19 overbrugging gemeenschapsvoorziening voor een onderzoek naar de naar de vitaliteit en 
toekomstbestendigheid van de gemeenschapsvoorzieningen in onze gemeente. Dit bedrag van 
afgerond € 58.000 gaan wij hier ook voor inzetten. Voor 1 november moeten wij ons aan de 
provincie verantwoorden middels een eindverslag. 

 

5 Armoede 

Programma Sterke samenleving Taakvelden 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 
6.3 Inkomensregelingen 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 

Het betreft een budgettair neutrale herijking van de budgetten van het gemeentelijk 
armoedebeleid. Het gaat hierbij om het meedoenarrangement, bijzondere bijstand (onbelaste deel 
uitgevoerd door de gemeente), compensatie zorgkosten, uitvoeringskosten, schulddienstverlening 
en beschermingsbewind. Ook zijn de niet begrote inkomsten voor uitvoering van de 
schulddienstverlening en beschermingsbewind opgenomen in deze wijziging met daartegenover de 
bijbehorende kosten. De structurele doorwerking wordt meegenomen in de begroting 2022. 

 

6 Sportbedrijf – BTW budgetten 

Programma Sterke samenleving Taakvelden 
5.1 Sportbeleid en activering 

5.2 Sportaccommodaties 

I.v.m. het wijzigingen in het amendement van Buha, zie technische wijziging ‘Amendement Buha 
(structureel, 2021 en verder)’, moet er ook een technische wijziging gemaakt worden voor 
budgetten i.r.t. BTW. Met deze technische wijziging worden deze budgetten ook administratief juist 
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begroot. Dit heeft verder geen gevolgen voor de gemeentebegroting. De structurele doorwerking 
wordt meegenomen in de begroting 2022. 

 
Programma Veranderende leefomgeving 
 

7 Applicaties Omgevingswet 

Programma Veranderende leefomgeving Taakveld 8.1  
Ruimtelijke ordening 

Bij de kadernota 2021 (nr. 17, blz. 15) is € 30.000 beschikbaar gesteld voor applicaties t.b.v. de 
Omgevingswet. Het budget is begroot op programma veranderende leefomgeving (taakveld 8.1 
ruimtelijke ordening. Hiervan wordt € 23.000 gebruikt voor applicaties die vallen onder Doetinchem 
Centrumstad ( taakveld 8.3 wonen en bouwen) en € 1.000 voor programma organisatie en financiën/ 
taakveld 0.4 overhead  Aldus € 23.000 van Veranderende Leefomgeving naar Doetinchem 
Centrumstad, en € 1.000 van Veranderende leefomgeving naar Organisatie en financiën. 

 

8 Correctie indexering budgetten 

Programma Veranderende leefomgeving Taakveld 8.1  
Ruimtelijke ordening 

In de begroting 2021 is abusievelijk een incidenteel budget op programma Veranderende 
leefomgeving  structureel geïndexeerd met 6.540. Dit budget kan weer terugvloeien naar het 
programma Organisatie en Financiën. 

 

9 Beschikbaar stellen laatste tranche kredieten GRP 2016-2021 

Programma Veranderende leefomgeving Taakveld 7.2 
Riolering 

Op 15 april 2016 heeft uw raad het GRP 2016-2020 met het investeringsprogramma vastgesteld. Dit 
GRP is afgelopen jaar in de begroting 2021 met één jaar verlengd (d.d. 7 november 2020). Omdat er 
afgelopen jaar ruimte zat in de openstaande kredieten van het GRP zijn niet alle kredieten volgens 
het investeringsprogramma in de begroting 2021 opgenomen. Inmiddels is met aantal projecten uit 
de laatste tranche gestart en wordt aan u gevraagd om de benodigde kredieten hiervoor, passend 
binnen het GRP 2016-2021 beschikbaar te stellen. 
  
Middels deze technische begrotingswijziging worden de kredieten conform raadsbesluit GRP 2016-
2021, alsnog gevoteerd en opgenomen in de begroting 2021 (totaal krediet: € 4.066.000). De 
kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening rioolbeheer, conform het kostendekkingsplan 
behorende bij het GRP. Deze technische wijziging heeft per saldo een budgettair neutraal effect en 
is conform het vastgestelde GRP.  

 
Programma 4 Organisatie en financiën 
 

10 Applicaties Omgevingswet 

Programma Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

Bij de kadernota 2021 (nummer 17, bladzijde 15) is € 30.000 beschikbaar gesteld voor applicaties 
t.b.v. de omgevingswet. Het budget is begroot op programma veranderende leefomgeving 
(taakveld 8.1 ruimtelijke ordening. Hiervan wordt € 1.000  gebruikt voor programma organisatie en 
financiën ( taakveld 0.4 overhead). Aldus € 1.000 van Veranderende leefomgeving naar Organisatie 
en Financiën. 

 

11 Correctie indexering budgetten 

Programma Organisatie en financiën Taakveld 0.8 
Overige baten en lasten 

In de begroting 2021 is abusievelijk een incidenteel budget op programma Veranderende 
leefomgeving structureel geïndexeerd met € 6.540. Dit budget kan weer terugvloeien naar het 
programma Organisatie en Financiën. 
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12 Informatiemanagement derden (structureel, 2021 en verder) 

Programma Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

Voor IM derden werkzaamheden zijn de baten en lasten niet structureel geraamd. Middels deze 
technische wijziging worden de baten en lasten (beide € 85.000) geraamd in de begroting van 
gemeente Doetinchem. Het betreft een wijziging voor 2021 met een structurele doorwerking in 
2022 en verder. De budgettair neutrale wijziging voor 2022 en verder wordt verwerkt in de 
begroting 2022. 

 

13 Facilitair derden (structureel, 2021 en verder) 

Programma Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

Toelichting: betreft het begroten van de baten en lasten van werkzaamheden door facilitair voor 
derden (repro). 
Toelichting: Voor de repro derden werkzaamheden zijn de baten en lasten niet structureel geraamd. 
Middels deze technische wijziging worden de baten en lasten (beide € 165.000) geraamd in de 
begroting van gemeente Doetinchem. met een structurele doorwerking in 2022 en verder. De 
budgettair neutrale wijziging voor 2022 en verder wordt verwerkt in de begroting 2022. 

 

14 ICT Samenwerking – begroting 2021 

Programma Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

Betreft een technische begrotingswijziging. Vastgestelde begroting voor de ICT samenwerking van 
2021 is nog niet volledig verwerkt in de begroting 2021 van gD. Betreft een budget neutrale 
wijziging, baten en lasten wijzigen, saldo niet. De structurele doorwerking wordt meegenomen in 
de begroting 2022. 

 

15 DVO Buha (structureel, 2021 en verder) 

Programma Organisatie en financiën Taakvelden   
0.4 Overhead 
0.8 Overige baten en lasten 

De DVO tussen gemeente Doetinchem en Buha is gewijzigd per 2021. Doordat Buha minder 
diensten afneemt op gebied van HRM nemen de baten af met € 50.000. Doordat deze ontwikkeling 
was voorzien is de formatie van het team P&O ingekrompen. Budgettair was deze ontwikkeling nog 
niet verwerkt in de begroting. Via deze monitor worden dus de lasten ook met € 50.000 verlaagd. 
Per saldo heeft deze ontwikkeling dus geen effect. De structurele doorwerking wordt meegenomen 
in de begroting 2022. 

 

16 Amendement Buha (structureel, 2021 en verder) 

Programma Organisatie en financiën Taakvelden 
0.2 Burgerzaken 
0.4 Overhead 
0.8 Overige baten en lasten 
0.10 Mutaties reserves 
1.2 Openbare orde en veiligheid 
2.1 Verkeer en vervoer 
2.2 Parkeren 
2.3 Recreatieve havens 
3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
3.4 Economische promotie 
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
5.2 Sportaccommodaties 
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 
5.5 Cultureel erfgoed 
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 
7.2 Riolering 
7.3 Afval 
7.4 Milieubeheer 
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 
8.3 Wonen en bouwen 

Eind 2020 is de aanpassing op de overeenkomst tussen Buha en gemeente Doetinchem vastgesteld. 
Hieruit vloeien wijzingen voort in de budgetten. De structurele doorwerking wordt meegenomen in 
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de begroting 2022. Deze technische wijziging is samengevat onder het programma Organisatie & 
Financiën, maar raakt op onderdelen ook de andere programma’s. 
 
Het betreft de volgende wijzingen: 

 Indexering (€ 371.000) 
o Voor een deel al verwerkt in de primaire begroting 2021; resterende deel is neutraal 

middels stelpost nominaal. 

 POG (€ 936.000)  
o is neutraal via vastgoedfonds* 

 Areaalwijziging (€ 2.100),  
o is neutraal middels stelpost areaal wijzigingen 

 Sportaccommodaties (€ 576.000)  
o betreft overgang budgetten naar sportbedrijf per saldo neutraal voor begroting gD 

 Afval €27.000  
o Lagere lasten voor afval dan opgenomen in begroting 2021, neutraal via voorziening 

afval (storting in voorziening). 

 Riool €10.000  
o Hogere lasten dan opgenomen in de begroting 2021, neutraal via voorziening riool 

(onttrekking aan voorziening). 

 Eikenprocessierups (€ 100.000) 
o Budget al beschikbaar in begroting gD, betreft technische verwerking 

 Grondstoffenplan (€ 1.430.000) 
o Budget al beschikbaar in begroting gD, betreft technische verwerking 

 Marktmeesterschap (€ 21.000) 
o Betreft verschuiving in budget, technische wijziging 

 Groenbeheer Parkmanagement (€ 10.000) 
o Betreft verschuiving in budget, technische wijziging 

 Onderhoud brandkranen (€ 30.000) 
o Betreft verschuiving in budget, technische wijziging 

 
*De POG bedragen zijn nog niet geraamd in de begroting van gD. Deze lasten worden gedekt door 
de onttrekking aan reserve vastgoedfonds. 

 

17 Regionale samenwerking sociaal domein Achterhoek 

Programma Organisatie en financiën Taakveld 
0.1 Bestuur 

In het kader van het sociaal domein werken wij samen binnen de regio Achterhoek. De bijdrage die 
elke gemeente verstrekt en de daartegenover staande lasten waren niet in de begroting 
opgenomen. In het kader van begrotingsrechtmatigheid nemen wij deze op in deze wijziging. 
De structurele doorwerking wordt meegenomen in de begroting 2022. 

 

18 Septembercirculaire 2020 gemeentefonds 

Programma Organisatie en financiën Taakvelden 
0.1 Bestuur 
0.2 Burgerzaken 
0.61 OZB woningen 
0.62 OZB niet woningen 
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 
1.2 Openbare orde en veiligheid 
5.1 Sportbeleid en activering 
6.3 Inkomensregelingen 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 

In de raadsmededeling over de septembercirculaire 2020 gemeentefonds bent u hierover 
geïnformeerd. Hierbij is voorgesteld de gevolgen voor het uitkeringsjaar 2021 te betrekken bij de 1e 
bestuurlijke monitor 2021 en meerjarig bij de samenstelling van de meerjarenbegroting. 
De mutaties voor 2021 worden hier nu administratief verwerkt. 
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19 Decembercirculaire 2020 gemeentefonds 

Programma Organisatie en financiën Taakvelden 
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 
0.10 Mutaties reserves 
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 
6.5 Arbeidsparticipatie 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 

In de raadsmededeling over de decembercirculaire 2020 gemeentefonds bent u hierover 
geïnformeerd. Hierbij is voorgesteld de gevolgen voor het uitkeringsjaar 2021 te betrekken bij de 1e 
bestuurlijke monitor 2021 en meerjarig bij de samenstelling van de meerjarenbegroting. 
De mutaties voor 2021 worden hier nu net als het resultaat van de septembercirculaire 2020 
administratief verwerkt. 

 

20 Maartbrief 2021 compensatiepakket Corona rijk 

Programma Organisatie en financiën Taakvelden 
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 
0.10 Mutaties reserves 
6.3 Inkomensregelingen 

In maart hebben wij van het rijk een volgend compensatiepakket maatregelen corona ontvangen. 
Vooruitlopend op de meicirculaire gemeentefonds 2021 is dit bedrag uitgekeerd aan de gemeente. 
Voorshands hebben wij dit bedrag m.u.v. de Tonk-compensatie toegevoegd aan de reserve Corona. 
Het betreffen algemene middelen waarover geen verantwoording hoeft worden afgelegd aan het 
Rijk. De verkregen middelen voor 2020 kunnen niet meer worden verantwoord in 2020 en worden 
dan ook meegenomen in deze wijziging. Onderstaand een overzicht van de verkregen middelen: 

 
 

21 Keuzerichting 84 Vastgoedfonds 

Programma Organisatie en financiën Taakvelden 
0.8 Overige baten en lasten 
0.10 Mutaties reserves 

De structurele (keuzerichting 84) besparing op accommodaties van € 100.000 is gerealiseerd binnen 
het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) vastgoed. Dit loopt via de reserve vastgoed. De structurele 
taakstelling op vastgoed wordt gerealiseerd door een structurele lagere storting in de reserve. Door 
de bezuiniging is immers een lagere omvang van de reserve nodig. Per saldo een budgettair 
neutrale wijziging. 
 
De verkoopopbrengsten van panden zijn in 2020 toegevoegd aan de reserve vastgoed. Ook de 
incidentele besparing voor 2021 groot € 500.000 is hiermee gerealiseerd. 

 
  

Omschrijving 2020 2021 Totaal

1 Perspectief jeugd en jongeren 62.000 58.000 120.000

2 jongerenwerk 41.000 41.000

3 mentale ondersteuning 35.000 35.000

4 activiteiten en ontmoetingen 24.000 24.000

5 Tonk 219.000 219.000

6 afvalverwerking 93.000 93.000

7 bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 128.000 128.000

8 extra begeleiding kwetsbare groepen 162.000 162.000

9 maatschappelijke opvang 91.000 91.000

10 voorschoolse voorziening peuters 16.000 16.000

Totaal 62.000 867.000 929.000

Tonk 219.000

reserve Corona 710.000
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2. Coronacrisis en de begroting 2021 
 
Al ruim een jaar houdt de coronacrisis ons in de greep. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en onze eigen gemeentelijke organisatie ondervinden direct en indirect de gevolgen van 
de pandemie. Het verdere verloop van de crisis is lastig te voorspellen en daarmee ook de 
maatschappelijke en economische gevolgen voor de middellange en lange termijn. Het mag duidelijk 
zijn dat de situatie in elk geval in 2021 nog grote impact heeft op de gezondheid en het functioneren 
van heel veel Doetinchemmers. Hoewel we een grote mate van veerkracht waarnemen bij veel 
inwoners en ondernemers, zijn er ook zorgen. Als gemeente blijven we dan ook in nauw contact met 
zoveel mogelijk partners, organisaties, ondernemingen en bewoners, zodat we weten wat er speelt in 
onze gemeente en we daar snel en goed op kunnen inspelen. De steunmaatregelen vanuit het Rijk en 
de provincie zijn daarbij onontbeerlijk om de gevolgen van de crisis te beteugelen. Onze 
gemeentelijke inzet beperkt zich daarbij uiteraard niet tot het uitvoeren van de steunmaatregelen van 
het Rijk, maar beslaat een waaier aan activiteiten en initiatieven die we veelal in samenwerking met 
onze uitvoeringsorganisaties in gang zetten of hebben gezet alsmede de inzet van middelen vanuit 
onze eigen coronareserve.  
 
Economie 
Ook op de Doetinchemse economie heeft de coronacrisis forse impact. Wat ons opvalt is dat 
ondernemers keihard hebben doorgewerkt, ondanks alle beperkingen. Dat is wat ons betreft een 
compliment waard! We houden nauw contact met het bedrijfsleven via diverse kanalen. We hebben 
daarbij bijzondere aandacht voor de horecaondernemers en winkeliers in de binnenstad, die flink 
getroffen zijn door alle beperkingen. Ook hier zien we de veerkracht van Doetinchem, waarbij het 
Binnenstadbedrijf van waarde blijkt om gezamenlijk stappen te zetten naar een mooiere en 
aantrekkelijke binnenstad voor de toekomst. Waar nodig ontvangen ondernemers steun via de 
regelingen Tozo en TONK die door Laborijn worden uitgevoerd. Laborijn is gestart met het 
ondernemerssteunpunt, om zo adequaat in te spelen op vragen van (zelfstandig) ondernemers. 
Met deze regelingen ondersteunen we veel zelfstandig ondernemers en inwoners in hun 
noodzakelijke kosten. Dat vullen we lokaal aan met maatwerk op de belastingen voor ondernemers.  
 
Cultuur en sport 
De culturele sector werd als één van de eerste sectoren gesloten en gaat als één van de laatste 
sectoren weer (gedeeltelijk) open. We zien dat dit een grote impact heeft, niet alleen op de exploitatie 
maar ook op de betrokken vrijwilligers. Naast de kleinere steunaanvragen zijn we en blijven we in 
gesprek met het Amphion Cultuurbedrijf over de financiële situatie. Op dit moment wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de verwachtingen zijn voor 2021. We weten echter dat dit een grote uitdaging zal 
worden en zullen waar mogelijk onze culturele sector in de volle breedte steunen. Daarnaast is er 
inmiddels meer duidelijkheid over de provinciale regeling naar aanleiding van de regionale 
cultuurplannen. Dit laat echter naar verwachting nog een groot onopgelost tekort over voor onze 
culturele instellingen. 
Ook de sportsector ondervindt de gevolgen van de beperkende maatregelen. We stimuleren 
sportverenigingen om, binnen de mogelijkheden, in elk geval voor de jeugd activiteiten te blijven 
aanbieden. De verplichte sluiting van de binnensport en de zwembaden heeft grote financiële 
gevolgen voor Sportbedrijf Doetinchem. De inkomsten uit verhuur en entreegelden van zwembad 
Rozengaarde drogen op.. 
 
Zorg en ondersteuning voor inwoners  
In de zorg en ondersteuning van onze inwoners werken we er, samen met onze partners, hard aan om 
de reguliere taken zo goed mogelijk te blijven uitvoeren, her en der met de nodige aanpassingen. 
Uitgangspunt is dat dit gebeurt op de reguliere wijze waar mogelijk en op alternatieve wijze waar 
nodig. Hierover staan wij in goed contact met de zorgaanbieders en verschillende organisaties in het 
sociaal domein. Daarnaast is het zaak om goed in te spelen op signalen uit de samenleving en extra of 
andersoortige ondersteuning aan te bieden waar dat nodig is. Zo is er een extra jongerenwerker aan 
de slag gegaan bij het JIT, waarvan wordt voorgesteld om deze ook in 2021 in dienst te houden en 
organiseren de buurtcoaches meerdere keren per week chatsessies met name voor jongeren en 
jongvolwassenen. Van onze GGD wordt in de komende tijd nog veel gevraagd in de bestrijding van de 
pandemie. Juist in de komende tijd zal extra inzet op het gebied van gezondheidsvraagstukken van 
groot belang zijn. De extra inzet wordt overigens vergoed door het Rijk. Het zal nog een tijd duren 
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voordat dat de organisatie zich weer volledig kan focussen op de primaire taken op het brede gebied 
van volksgezondheid.  
Als gevolg van de pandemie zien we een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Deze mensen 
willen we snel en adequaat helpen. Vandaar dat we de re-integratiemiddelen inzetten om hen 
ondersteuning te bieden in de vorm van trainingen en (proef)plaatsingen bij werkgevers. 
Het aantal detacheringen in het kader van de sociale werkvoorziening is teruggelopen en Laborijn 
werkt eraan mensen weer gedetacheerd bij werkgevers te kunnen laten werken. Met het regionaal 
mobiliteitsteam steken we in op van-werk-naar-werk begeleiding voor mensen die op dit moment 
geen werk meer hebben of hun werk dreigen te verliezen als gevolg van de pandemie. We verwachten 
dat meer mensen in de komende tijd een beroep moet doen op onze schulddienstverlening. BvFO is 
hierop voorbereid en staat klaar voor financiële ondersteuning. 
 
Het hierboven geschetste beeld laat zien dat we op alle niveaus en in de volle breedte onze inzet 
plegen om de gevolgen van de coronacrisis te beperken en te zorgen dat Doetinchem er vitaal en 
krachtig uitkomt op de langere termijn. We realiseren ons terdege dat de huidige situatie een hoge 
mate van creativiteit en wendbaarheid vraagt van eenieder en kunnen onze waardering daarvoor dan 
ook niet genoeg benadrukken. 
 

2.1 Kosten coronacrisis eerste kwartaal 2021 
 
In de in hoofdstuk één opgenomen aanmeldingen zijn de consequenties van de coronacrisis 
geprognosticeerd naar het eerste half jaar. Wanneer we deze aanmeldingen indelen naar oorsprong 
en we ook rekening houden met de bestedingen van regionale Rijksmiddelen die we aan de 
exploitatie hebben toegevoegd, dan blijkt dat we per saldo voor € 1,3 miljoen aan coronakosten 
hebben gemaakt in de eerste helft van 2021. 
 

 
 
Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste van de reserve corona te brengen.  
 

2.2 Regelingen Rijksoverheid voor de coronacrisis 
 
Voorgesteld wordt om de reserve corona voor 2021 te voeden met het bij de decembercirculaire 
bekend gemaakte steunpakket voor 2021 en het recentelijk bekendgemaakte vierde steunpakket, dat 
middels de maartcirculaire wordt uitgekeerd. Zoals reeds aangegeven in de raadsmededeling over de 
decembercirculaire worden hierbij de regionale middelen voor de crisisdienstverlening ad € 853.000 
aan de exploitatie toegevoegd evenals de middelen voor TONK ad € 219.000 in het vierde pakket. De 
middelen worden namelijk doorgegeven aan Laborijn, die de uitvoering van deze regeling gaat doen.  
 

Nieuwe ontwikkelingen 1e bestuurlijke monitor 2021 2021

Bedragen x € 1.000,-

Corona-afwijking -2.488

Rijksmiddelen niet toegevoegd aan BR Corona 1.072

Provinciale bijdrage (exploitatie) 58

Totaal -1.358
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Naast deze middelen via de algemene uitkering is er ook van de provincie nog een bedrag van  
€ 58.000 voor de gemeenschapsvoorzieningen ontvangen 
 

 
 

2.3 Compensatiemaatregelen gemeente Doetinchem voor de coronacrisis 
 
Op 25 maart 2021 heeft de raad de ‘compensatiemaatregelen voor corona’ (raadsbesluit 2021-21) 
vastgesteld. De gemeente wil hiermee maatschappelijke organisaties en instellingen, maar ook de 
ondernemers en speciaal de horeca, zoveel mogelijk helpen om in deze tijd financieel overeind te 
blijven. Deze ondersteuning gebeurt aan de hand van enkele spelregels, waardoor een transparante 
afweging wordt gemaakt. Bovendien moeten de uitgaven rechtmatig zijn, dat wil zeggen dat ze 
voldoen aan wettelijke voorschriften die voor gemeenten gelden. De gemeente hanteert een tweetal 
ondersteuningsregelingen: 
- De ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’: elke vereniging / stichting kan onder beperkte 

voorwaarden een eenmalige ondersteuningssubsidie corona ontvangen van € 250,-. Voor deze 
regeling is maximaal € 50.000 uit de reserve corona beschikbaar gesteld. De regeling eindigt bij het 
bereiken van het bestedingsplafond, waarbij de aanvragen worden afgewikkeld op volgorde van 
binnenkomst. De raad heeft het college gemandateerd tot uitvoering.  

- De ‘maatwerk corona-ondersteuning’ voor organisaties / instellingen die een meer omvangrijke 
ondersteuning vragen als gevolg van corona. De raad heeft het college gemandateerd tot 
uitvoering.  

 
Voor de eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ zijn op dit moment 7 aanvragen ingediend, 
waarvan er 4 worden gehonoreerd. De andere 3 krijgen al een subsidie van de gemeente. Resteert nog 
voor € 49.000 ruimte om aanvragen te doen. 
Met betrekking tot de maatwerk regeling coronaondersteuning zijn op dit moment 4 aanvragen 
ingediend. Voor een tweetal aanvragen is verdiepende informatie opgevraagd en de andere twee 
aanvragen waren niet compleet ingediend. Wanneer de aanvragen voldoen, dan zal dit gaan om een 
totaalbedrag van ongeveer € 46.000. 
 
Tweemaandelijkse rapportages over Maatwerkregeling Corona. 
U heeft gevraagd om elke twee maanden te worden geïnformeerd over de besluiten/ uitgaven van het 
college op grond van de Maatwerkregeling Corona. In deze bestuurlijke monitor bent u voor de eerste 
maal geïnformeerd. Uitgangspunt is om deze informatie zoveel mogelijk in de documenten van de 

Totaal van Rijksinkomsten via de Algemene Uitkering voor Corona 2021

Lokale culturele voorzieningen 510.000

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 78.000

Aanvullende pakket re-integratiekosten 284.000

Impuls re-integratie 152.000

Gemeentelijk schuldenbeleid 102.000

Bijzondere bijstand 35.000

Subtotaal derde coronapakket 1.161.000

Maatschappelijke opvang 91.000

Voorschoolse voorziening peuters 16.000

Perspectief jeugd en jongeren 120.000

Jongerenwerk 41.000

Mentale ondersteuning 35.000

Activiteiten en ontmoetingen 24.000

Afvalverwerking 93.000

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 128.000

Extra begeleiding kwetsbare groepen 162.000

Subtotaal vierde coronapakket 710.000

1.871.000

Totaal van Provinciale inkomsten Corona 2021

Bedragen x € 1.000,-

Provinciale subsidie provincie Covid19 gemeenschapsvoorzieningen 58

Subtotaal bijdrage provincie 58

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsbesluiten/Raadsbesluit-25-maart-2021-Compensatiemaatregelen-voor-corona-2021-21.pdf
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P&C cyclus op te nemen. Als de informatiecyclus langer duurt dan twee maanden, dan zullen we uw 
raad aanvullend via een raadsmededeling informeren ingeval het college daadwerkelijke besluiten 
heeft genomen en/of uitgaven heeft gedaan in het kader van de maatwerkregeling corona. 
 

2.4 Geprognosticeerde ontwikkeling reserve corona 
 
Het gepresenteerde in de voorgaande paragrafen heeft het volgende effect op de reserve corona 
 

 
 
Op basis van de verwachte ontwikkelingen in het eerste half jaar resteert naar verwachting nog 
ongeveer € 2,7 miljoen voor de overige coronaontwikkelingen in de reserve. 
Er is in dit beeld nog geen rekening gehouden met de impact van de crisis op de tweede helft van 
2021 en de daaropvolgende begrotingsjaren. Ondanks dat het vaccineren op gang komt, blijven er 
onzekerheden over de duur, een eventueel gemuteerde variant van het virus en daarmee over de 
uiteindelijke effecten. Het blijft dus lastig om dit te kwantificeren. We zullen dan ook de inschatting 
van de financiële effecten en risico’s de komende periode voortdurend moeten blijven volgen.  
 
  

Ontwikkeling Br Corona                    (bedragen x € 1.000) 2020 2021

Beginstand (2020 obv raadsbesluit  1e bestuurlijke monitor 2020,  2021 eindstand jaarrekening '20 ) 1.500 2.419

Corona uitgaven uit de 1e best. monitor tlv res. Corona 0 -1.358 

Corona uitgaven uit de 2e best. monitor tlv res. Corona -807 0

Saldo Coronareserve na bestuurlijke monitoren 693 1.061

Coronavergoeding uit September Circulaire 2020 GF (techn. Bgr.wijz. 2020) 1.001

Coronavergoeding uit December Circulaire 2020 GF (jaarrekening 20 / 1 BM21) 291 1.161

Coronavergoeding uit Maart Circulaire 2021 GF (1 BM21 ) 710

Saldo Coronareserve  na circulaires 1.985 2.932

Corona uitgaven jaarrekening 2020 tlv res. Corona 434

Raadsbesluit 25-03-2021 niet heffen precariobelasting ivm Corona 0 -80 

Raadsbesluit 25-03-2021 compensatie coronamaatregelen 250,- 0 -50 

Raadsbesluit compensatie noodlijdende maatschappelijke instellingen (stand 05-05-2021) 0 -46 

Corona uitgaven kadernota 2022 tlv res. Corona 0 0

Saldo BR corona per 31-12 2.419 2.756
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3. Financiële positie gemeente Doetinchem 2021 na 1e bestuurlijke monitor 2021 
 
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de financiële positie waarin rekening is 
gehouden met de in de vorige hoofdstukken geschetste ontwikkelingen.  
 

3.1 Overzicht geschetste ontwikkelingen 2021 
 
In deze bestuurlijke monitor zien we dat ondanks de bezuinigingen die zijn ingezet bij de 
keuzerichtingen onze gemeentelijke financiën onder druk staan. Ten opzichte van onze begroting 
2021 verwachten we op basis van de in deze 1e bestuurlijke monitor geschetste ontwikkelingen, € 6,6 
miljoen extra nodig te hebben. Voorgesteld wordt om de gemaakte kosten als gevolg van corona ten 
laste van de reserve corona te brengen. 
 

 
 

3.2 Financiële positie 2021 na de 1e bestuurlijke monitor 2021 
 
Om de totale financiële positie te bepalen voor 2021 moeten we naast de in de paragrafen 1.1 tot en 
met 1.4 beschreven financiële ontwikkelingen en de in paragraaf 2.1 beschreven ontwikkelingen 
corona, samengevat in paragraaf 3.1 ook rekening houden met het jaarrekeningresultaat 2020 en 
resultaat MPO (vooruitlopend op het vaststellen hiervan) en de financiële consequenties van de 
septembercirculaire 2020 en de decembercirculaire 2020 van het Rijk voor 2021 ontstaat het volgende 
financiële beeld voor 2021 dat als uitgangspunt dient voor het in de kadernota gepresenteerde 
meerjarenperspectief. 
 

 
 

Ontwikkelingen 2021 Doetinchem

(bedragen x € 1.000) 2021

Aanmeldingen programma's 1e monitor 2021 :  -6.670

Kosten Corona -1.358

Kosten Corona tlv reserve Corona 1.358

Totaal ontwikkelingen -6.670

Ontwikkelingen 2021 Doetinchem

(bedragen x € 1.000) 2021

Resultaat geamendeerde begroting 2021 t.g.v./t.l.v. alg. reserve 100

Resultaat jaarrekening 2020 10.330

Kosten/opbrengsten Corona tlv / tgv reserve Corona -725

Bestemmingsvoorstellen -1.310

Totaal resultaat jaarrekening 8.295

MPO 2021 (mutaties tov MPO 2020) -304

Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds  1.061

Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds -1

Totaal gemeentefonds 1.060

Uitgangspositie 1e BM 2021 9.151

Aanmeldingen programma's 1e monitor 2021 :  -6.670

Kosten Corona -1.358

Kosten Corona tlv reserve Corona 1.358

Totaal ontwikkelingen -6.670

Netto resultaat 1e BM 2021 tlv algemene reserve 2.481
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3.3 Algemene reserve na 1e bestuurlijke monitor 2021 
 
Het in paragraaf 3.2 gepresenteerde beeld leidt tot onderstaand overzicht van de algemene reserve na 
toevoeging van het resultaat na de eerste bestuurlijke monitor. De algemene reserve groeit ten 
opzichte van 2020. Dit saldo vormt de uitgangspositie voor het meerjarenperspectief van de algemene 
reserve voor de kadernota.  
 

 
 

Meerjarenprognose algemene reserve 

(bedragen x € 1.000) 2021

Stand 1 januari (geamendeerde begroting 2021) 12.044

rente (omslagrente 2,0%) 241

Saldi meerjarenperspectief 2021-2025 2.481

Totaal algemene reserve 14.766


