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MEMO 
 

 
Onderwerp:  Antwoorden op openstaande vragen informatieve raadsbijeenkomst (aanschuifsessie) op 17 juni 

2021 over de jaarstukken 2020, 1e bestuurlijke monitor 2021, kadernota 2022, MPO 2021 
Van: College van burgemeester en wethouders 
Aan: Gemeenteraad 
Datum: 29 juni 2021 
 

 
Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 17 juni jl. is uw raad in de gelegenheid gesteld om technische vragen  
te stellen over de jaarstukken 2020, 1e bestuurlijke monitor 2021, kadernota 2022 en MPO 2021. In deze memo  
wordt ingegaan op de openstaande vragen. 
 

Fractie Pagina Vraag Antwoord 

MPO 2021 

D66 12 In het MPO wordt in hoofdstuk 3 de Primos prognose 
toegelicht. De vraag is in hoeverre hierbij rekening is 
gehouden met de ambitie Doetinchem 2036 en als daar 
nog geen rekening mee is gehouden of de ambitie 
Doetinchem 2036 dan in het volgende Primos 
onderzoek wordt meegenomen. 

Er is contact geweest met ABF (primos): In het MPO is 
aangegeven dat er geen rekening is gehouden met de 
ambitie Doetinchem 2036. In de primos prognose 
wordt geen rekening gehouden met ambities die zijn 
opgeschreven. Bij het bepalen van de prognose wordt 
o.a. rekening gehouden met: interactie 
(verhuisbewegingen) tussen regio’s, ontwikkeling van 
de arbeidscapaciteit, migratiestromen, aanwezige 
(hoge) scholen, opbouw van de huidige bevolking qua 
leeftijd en harde plancapaciteit(informatie vanuit de 
provincie). Het is dus wel zo dat wanneer de ambitie 
2036 tot uiting komt in vastgestelde 
woningbouwplannen dit meegenomen wordt in de 
prognose. 
 

PvdA  Vraag over de ontwikkeling van de huurvoorraad. Kan 
er een overzicht worden verstrekt van de ontwikkeling 
van de huurvoorraad over de afgelopen tien jaar? 

Bijgevoegd een bestand (bijlage 1) met daarin de 
ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar. 

Doetinchem centrumstad en Veranderende leefomgeving 

Er resteren geen open vragen of uitzoekvraagstukken. 

Sterke samenleving 

- 17 Kadernota 2022 
Aanmelding 14, SaZa; hoe is dat bedrag van € 238.000 
tot stand gekomen? Kan verder uitgesplitst worden 
wat we daarmee/daarvoor doen? Waarom is dat nodig? 
Kan het een graadje minder? Zijn er nog keuzes te 
maken? 
Antwoord informatieve raad: Ik neem aan dat de in de 
tekst genoemde onderdelen niet voldoende inzicht 
geven? In dat geval moeten we kijken of we dit verder 
kunnen duiden en kunnen uitsplitsen. 

Zie bijlage 2, na de vragen in dit document. 
 
Link: raadsbesluit 25 februari 2021. 

Organisatie en financiën 

PvdA 49 Jaarstukken 2020 
De garantstelling Iselinge Hogeschool: uit welk jaar 
stamt dit? 

Deze garantie stamt uit 1999. De laatste termijn van de 
betreffende lening vervalt in juli 2029. Tot op heden is 
er altijd keurig op de lening afgelost. 
 

CDA 132 Jaarstukken 2020 
Hoe kan het dat de boekwaarde van de woonruimten 
van € 5.351.000 op 31-12-2020 nog slechts € 7.000 
bedroeg? 

De boekwaarde van de woonruimten (investering met 
economisch nut) is in 2020 afgenomen met € 5.344.000 
(per 1/1/2020 € 5.351.000, per 31/12/2020 € 7.000). Dit 
houdt volledig verband met de verkoop van de 
zorgwoningen Iseldoks. De boekwaarde van dit 
activum is hiermee ultimo 2020 nihil (1/1/2020  
€ 5.344.000). De verkoopopbrengst van de 
zorgwoningen Iseldoks is (na aftrek van de 
boekwaarde en de gemaakte kosten) toegevoegd aan 
de reserve vastgoedfonds. Het gaat hierbij om een 
bedrag van afgrond € 705.000. 
 

CDA 137 Jaarstukken 2020 
Kunnen wij een specificatie ontvangen van de 
onttrekking aan de algemene reserve van 9.388 miljoen 
in 2020? 

De onttrekking aan de algemene reserve in 2020 van 
afgerond € 9.388.000 is gebaseerd op besluitvorming 
bij diverse p&c-documenten. Het bedrag is als volgt 
opgebouwd (zie hiervoor bijlage 3, na de vragen in dit 
document). 
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsbesluiten/Raadsbesluit-25-februari-2021-Exploitatie-SAZA-hal-2021-10.pdf
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PvdA 140 Jaarstukken 2020 
Hoe kan het dat de garanties WSW zijn toegenomen 
van 197,9 miljoen in 2019 naar 208,2 miljoen in 2020 
(zie tabel)? 

In 2020 is de totale omvang van de garantieportefeuille 
toegenomen met € 5,8 miljoen. Dit wordt voor  
het grootste deel veroorzaakt door een toename van € 
10,3 miljoen van het saldo van de door het  
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde 
leningen waar de gemeente Doetinchem  
achtervang voor is. In 2020 zijn nieuwe leningen met 
achtervang aangetrokken door Sité  
Woondiensten van € 17,6 miljoen. Sité Woondiensten 
heeft als enigste corporatie binnen Doetinchem  
een ongelimiteerde achtervang overeenkomst. Op de 
overige leningen van de verschillende  
woningcorporaties is € 7,3 miljoen afgelost in 2020. Dit 
staat ook op pagina 140 van de jaarstukken 2020. 
 

VVD 21 1e Bestuurlijke Monitor 2021 
Kan er een toelichting gegeven worden op de tabel 
corona? 

De tabel op pagina 21 geeft een samengevat overzicht 
van de kosten coronacrisis voor de eerste helft 2021 
(€2,4 miljoen) en het aandeel (€ 1,3 miljoen), waarvan 
wordt voorgesteld om deze ten laste van de reserve 
corona te brengen. Het betreffen de aanmeldingen, de 
bestedingen van de regionale Rijksmiddelen 
(crisisdienstverlening, TONK) en de provinciale bijdrage 
(gemeenschapsvoorzieningen) (totaal € 2,4 miljoen). De 
bestedingen van de Rijks- en provinciale middelen 
worden gedekt uit de Rijks- (€ 1 miljoen) en provinciale 
bijdragen (€ 58.000). Deze hoeven dan ook niet ten 
laste van de reserve corona te worden gebracht.  
 
Zie ook bijlage 4, na de vragen in dit document 
 

D66 24 Kadernota 2022 
Kunnen de raadsleden in de toekomst ook een digitale 
loonstrook ontvangen? 

Het is mogelijk om raadsleden digitaal een loonstrook 
beschikbaar te stellen. Dit maakt het opvoeren van een 
(afgeschermd) gD account noodzakelijk, waarmee 
kosten gepaard gaan (ongeveer 255 euro op jaarbasis 
per account). Dit account heeft dan alleen sec het doel 
“salarisstrook downloaden”. Het aanmaken van een 
geheel afgeschermd account voor alleen het 
downloaden van een salarisstrook is geen standaard 
policy is van de gemeente Doetinchem. Het vraagt een 
actieve rol van de raadsleden om, net als de 
medewerkers van de gemeente, zelf de loonstrook te 
downloaden vanuit Motion. Het is niet gewenst 
(privacy technisch) om loonstroken actief vanuit de 
gemeente te mailen naar de raadsleden.  
Wanneer de optie: afgeschermd account aanmaken 
wordt gekozen met daarbij een actieve rol voor het 
raadslid., dan houdt dit ook in dat raadsleden zich 
moeten conformeren aan het beleid van de gemeente 
m.b.t. informatiebeveiliging & wachtwoorden en het 
wijzigen daarvan. Er moet dan dus gewerkt worden 
met een 2 factor authenticatie (verificatie met SMS). Dit 
is procesmatig geen extra belasting voor de 
salarisadministratie. Wel houdt dit in, dat bij 
problemen met het account, de Servicedesk een rol 
hierin heeft. 
 
Samengevat: Het verstrekken van een digitale 
loonstrook is in  praktische zin, en met een actieve rol 
voor het raadslid, mogelijk. De kosten zijn relatief 
hoog, het vraagt conformatie aan het 
informatiebeveiligingsbeleid (en AVG) en het is geen 
standaard policy van de gemeente om dit op deze 
wijze in te regelen. 
 

 
  



 

 

Pagina | 3  

 

Bijlage 2: 
 

 
 
 
Bijlage 3: 
 

 
 
Bijlage 4: 
 

 
 
 

Nieuwe ontwikkelingen 1e bestuurlijke monitor 2021 2021

Bedragen x € 1.000,-

Corona-afwijking

Tegenvallende parkeerinkomsten  (aanmelding 2, pag 6) -1.286

Vergunningverlening evenementen  (aanmelding 3, pag 7) -33

Minder marktgelden (aanmelding 4, pag 7) -36

Jeugd: inzet van jongerenwerk verruimen en verlengen (aanmelding 10, pag 9) -48

Invloed Corona op de bedrijfsvoering (aanmelding 23, pag 12) 45

Besteding rijks en provinciale middelen

Crisisdienstverlening (regionaal) (pag 21, 2.2 besteding rijksmiddelen) -853

TONK (pag 21, 2.2 besteding rijksmiddelen) -219

Gemeenschapsvoorzieningen (pag. 22, besteding provinciale middelen) -58

Totaal Corona-afwijking -2.488

Rijksmiddelen niet toegevoegd aan BR Corona (exploitatie)

Crisisdienstverlening (regionaal) (pag 21, 2.2 toevoeging exploitatie) 853

TONK (pag 21, 2.2 toevoeging exploitatie) 219

Totaal Rijksmiddelen niet toegevoegd aan BR-corona, maar aan exploitatie 1.072

Provinciale bijdrage (exploitatie)

Gemeenschapsvoorzieningen (pag. 22, toevoeging exploitatie) 58

Totaal Provinciale middelen toegevoegd aan exploitatie 58

Totaal uitgaven Corona BM1 ten laste van BR Corona -1.358


