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OVERZICHT FUNCTIES/ HOOFDPRODUCTEN 

 
functie/ 

product 
Omschrijving blz. 

0 Algemeen bestuur   

0010 Bestuursorganen 10 

0020/2 Bestuurs en management ondersteuning + juridische advisering 11 

0024 Communicatie 13 

0030 Burgerzaken 14 

0032 Kadaster 16 

0052 Bestuurlijke samenwerking 18 

0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 19 

1 Openbare orde en veiligheid   

1200 Brandweer 21 

1202 Crisisbeheersing 22 

1400 Openbare orde en veiligheid 23 

1401 Dierentehuis 25 

2 Verkeer, vervoer en waterstaat   

2100/1/2/4/5 Onderhoud en reiniging wegen, straten pleinen, gladheidsbestijding, 

openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, e.d. 27 

2111 Verkeersregelinstallaties 27 

2110 Verkeersmaatregelen te land 29 

2120 Openbaar vervoer 30 

2140 Parkeren 31 

3 Economie   

3102 Economische zaken 32 

3103 City management 32 

4 Onderwijs   

4210 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 33 

4230 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 33 

4330 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 33 

4410 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 33 

4430 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 33 

4802 Onderwijshuisvesting 33 

4800 Leerlingenvervoer 35 

4803 Leerplicht 36 

4804 Onderwijsachterstand: zie functie 650 VVE 71 

4805 Regionaal meld/coordinatie punt 37 

4820 Volwasseneneducatie 38 

5 Sport en recreatie   

5100 Openbaar bibliotheekwerk 39 

5110 Muziekschool 41 

5112 Ontwikkelingssamenwerking: zie functie 005.2 bestuurlijke samenwerking 18 

5302/4 Sport (oa. binnensport, subsidies), zwemmen, sportvelden en terreinen 42 

5400/1/2 Overige kunst en cultuur, Amphion, Gruitpoort 44 

5410 Cultuurhistorie en monumentenzorg 45 

5411/2/3 Streekarchief, Stadsmuseum, Oudheidkunde 47 

5600 Toerisme en recreatie 49 

5604/580.0 Openbaar groen en speelvoorzieningen 51 

5801 Mediabeleid 52 
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functie/ 

product 
Omschrijving blz. 

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening   

6100 Inkomensdeel wwb 53 

6110 Werkgelegenheid 54 

6111 Soc. werkvoorziening 54 

6141 Schulddienstverlening 56 

6142 Kwijtschelding 56 

6143 Meedoenregeling 56 

6144 Bijzondere bijstand 56 

6200 Overige maatschappelijke begeleiding 58 

6201 Indicatie stellingen hh wrv 58 

6203 Vrijwilligers 58 

6205 Maatschappelijke opvang oggz 60 

6207 IJsselkring 60 

6208 Vreemdelingen 60 

6231/2 Participatiebudget werkdeel wwb, inburgering 63 

6232 Particpatiebudget inburgering 63 

6300 Wijkgericht werken 64 

6301 Buurthuizen 65 

6302 Opbouwwerk s.c.w. 67 

6306 Overig soc cult. werk 67 

6303 Jeugd en jongerenbeleid 68 

6305 Ouderen ontmoetingspunt 70 

6307 Sportservicepunt: zie functie 530 Sport. 42 

6500 Kinderdagopvang 71 

6520/1/2/3 Voorziening gehandicapten, woonvoorzieningen, rolstoelverstrekking,  

vervoersvoorzieningen, incl regiotaxi 73 

7 Volksgezondheid en milieu   

7100 Openbare gezondheidszorg 75 

7101 Verslavingszorg 77 

7150 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 78 

7160 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel  WMO) 79 

7210 Afvalverwijdering en verwerking 81 

7220 Riolering en watervoorziening 83 

7230/2 Milieubeheer 84 

7233/4 bestrijding overlast hondenpoep, milieu bedrijven 86 

7240 Begraafplaatsen 87 

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting   

8100/1 Ruimtelijke ordening, actualisering bestemmingsplannen 88 

8102 Regiekamer 90 

8220 Bouw en woningtoezicht 91 

8222 Overige volkshuisvesting 92 

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen   

911/913/914 Geldleningen en beleggingen 94 

9220 Algemene baten en lasten 96 

9300 Uitvoering Wet WOZ 98 

931/932 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers en eigenaren 98 

9340 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 98 

936/937/ 

938/939 

Baten toeristenbelasting, hondeenbelasting, reclamebelasting, 

precariobelasting 98 

  Bijlage analyse ontwikkelingen loonsom 2012 naar begroting 2014 99 
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Waarom dit boekwerk? 
 

In dit boekwerk treft u overzichten aan van (vrijwel) alle functies in de gemeentebegroting van 

Doetinchem. Per functie hebben we een globale analyse gemaakt van de vrije beleidsruimte en de 

financieel technische ruimte. Basis ervoor is de begroting 2014. Soms is het onvermijdelijk om af te 

dalen naar het niveau van hoofdproducten. Dit, omdat binnen functies bepaalde taken al dan niet 

wettelijk verplicht zijn. 

Dit is een grofmazige analyse van alle functies. Bij elke functies kunt u lezen welke ruimte er is. Op 

welke taken zijn keuzes mogelijk? Het geeft naar onze mening een bruikbaar beeld in deze fase van 

het proces. De raadsfracties en politieke partijen kunnen deze informatie gebruiken tijdens de 

verkiezingscampagne en bij de coalitievorming. Naast deze rol denken we dat het boekwerk ook 

informatief is voor (nieuwe) raadsleden. U krijgt hiermee een beeld op hoofdlijnen van alle functies 

(producten en activiteiten) in de gemeente. 

Na de verkiezingen maakt de raad een nieuw coalitieakkoord. Dan kiest u welke functies in 

aanmerking komen voor fundamentele heroverweging. In het coalitieakkoord worden de financiële 

en inhoudelijke gevolgen van uw keuzes op hoofdlijnen vertaald. In die fase worden functies nader 

geanalyseerd en de keuzemogelijkheden verder uitgediept. Tenslotte wordt het coalitieakkoord 

uitgewerkt in de begroting 2015. 

 

Waarom informatie volgens de functionele indeling? 

 

Dit boekwerk verschaft u informatie over de functies van de gemeentebegroting. Dit is een 

herkenbare indeling naar producten / activiteiten van de gemeente. De functionele indeling is een 

landelijke voorgeschreven model dat alle gemeenten gebruiken voor de kostenverdeling die zij 

opgeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gebruikt de informatie om de 

gemeenten met elkaar te vergelijken. Het gebruik van deze indeling heeft zo verschillende voordelen: 

herkenbaarheid en vergelijkbaarheid.  

 

Is er ook informatie over de kostensoorten? 

 

Raadsleden kunnen behoefte hebben aan informatie vanuit een andere invalshoek, bijvoorbeeld 

kostensoorten. Om aan die behoefte tegemoet te komen hebben we in het boekwerk de uitgaven 

van de functies verdeeld in drie hoofdkostensoorten: programmakosten, inzet personeel en 

investeringslasten.  

Onder de inzet van personeel moet verstaan worden de totale kosten van de ambtelijke organisatie. 

Deze kosten kunnen we opnieuw verdelen in enkele hoofdcategorieën:  

 loonkosten van de productieafdelingen = de afdelingen die zorgen voor het product / de 

activiteit. 

 loonkosten van de overhead = de ondersteunende afdelingen (Directie, leidinggevenden van de 

productieafdelingen, Bedrijfsvoering, Services, Secretariaten, C&A, etc) 

 de materiële overhead = de kosten van huisvesting, ICT, meubilair, overige personeelskosten 

(opleiding, werving, vervanging wegens ziekte, etc.). 

 

Welke informatie over de kosten van de organisatie? 

 

De kosten die in de functie worden genoemd voor de inzet van personeel (toerekening kosten 

ambtelijke organisatie dus), zijn berekend op basis van de huidige toerekeningsystematiek van de 

loonsom, overhead, huisvestingskosten aan de verschillende producten in onze begroting. Het huidige 

systeem is in 2001 opgezet en vastgesteld. Een aantal van de toen gekozen uitgangspunten zijn door 

de tijd achterhaald en dienen te worden herzien. Een extern adviseur heeft hierover een rapport met 

analyses en adviezen uitgebracht. Op dit moment beraadt het college zich over de voorstellen in het 

rapport. Wijzigingen zullen doorgevoerd kunnen worden in de begroting 2015.  

We streven ernaar om de kosten van de ambtelijke organisatie zo direct mogelijk toe te rekenen aan  

het product dat gemaakt wordt. Een wijziging van de toerekening leidt nadrukkelijk niet tot 

verandering van de totale kosten van de ambtelijke organisatie. Het is een herverdeling van de kosten 
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over de producten zodat de toerekening van kosten meer aansluit bij de werkelijkheid anno 2014. 

Het wijzigen van de toerekening is een financieel-technische operatie die wordt gebaseerd op de 

uitgangspunten van het ministerie van BZK over kostentoerekening door gemeenten. 

Waar bestuurlijke besluitvorming door de raad wenselijk of noodzakelijk is, zult u uiteraard ten 

behoeve van de begroting 2015 een nadere toelichting en voorstel ontvangen. 

Om u nu al een beeld op hoofdlijnen te geven van de kosten inzet personeel, informeren wij u over 

de kosten op hoofdlijnen.  

 

 bedrag % 

Kosten organisatie (afgerond totaal van de kolom inzet 

personeel van alle functies in het boekwerk) 

€ 32,0 miljoen 100% 

Waarvan:   

Loonkosten productieafdelingen  *) € 22,5 miljoen 70% 

Loonkosten overhead  *) €   4,5 miljoen 14 % 

Materiële kosten overhead €   5,0 miljoen 16% 
 

Zijn de bezuinigingstaakstellingen op de loonsom gerealiseerd? 

 

De totale loonkosten voor productieafdelingen en de overhead bedragen volgens bovenstaand 

overzicht circa € 27 miljoen. Daarnaast zijn er loonkosten ten laste van kredieten en 

grondexploitaties gebracht tot circa € 1,5 miljoen. De totale loonsom komt daarmee op circa € 28,5 

miljoen. Dit bedrag vindt u (afgerond) terug in de gemeentebegroting 2014 (€ 28,4 mln, zie blz. 49). 

 

De loonsomontwikkeling heeft in de afgelopen periode vaak vragen opgeroepen over het realiseren 

van de bezuinigingstaakstellingen op de loonsom. Om die reden wordt in een analyse de loonsom van 

ultimo 2012 vergeleken met de loonsom in de begroting 2014. Deze analyse hebben we eerder aan 

de raad verstrekt naar aanleiding van vragen bij de begroting 2014.  In onderstaand overzicht leest u 

de ontwikkelingen in de loonsom.  

De opgedragen ombuigingstaakstellingen van ruim € 1 miljoen zijn in de loonsombudgetten verwerkt.  

Daar tegenover staan ook uitbreidingen van de loonsombudgetten. Voor een groot deel worden 

deze gecompenseerd door (aanvullende) inkomsten. Over alle budgetmutaties heeft de raad 

besloten. In de bijlage van dit boekwerk leest u een uitgebreide toelichting op de analyse van de 

loonsom in relatie tot de ramingen van de begroting 2014.  

 

Ombuigingen (voorjaarsnota 2011/begroting2012)  € -1.083.000 

CAO (financiële monitor 2012)  € 70.000 

ICT samenwerking (financiële monitor 2013)  € 533.000 

Investeren in talent anticyclisch denken (begroting 2013)  € 150.000 

Informatiebeveiliging uit begroting 2014 waarvan loonsom  € 53.000 

GBA onderzoek uit begroting 2014 waarvan loonsom  € 30.000 

Totaal structurele vermindering loonsom € -247.000 

 

Wat zegt de externe adviseur over onze overhead? 

 

De externe adviseur heeft de overheadkosten van gD vergeleken met het gemiddelde van gemeenten 

in dezelfde grootteklasse (50.000-100.000 inwoners). Daaruit worden de volgende conclusies 

getrokken: 

 De gemeente Doetinchem heeft een redelijk slanke overhead in vergelijking met andere 

gemeenten. Het overheadpercentage (formatie) is 26,3% ten opzichte van een gemiddelde in de 

grootteklasse van 30,6%. De 25% beste gemeenten in deze grootteklasse scoren een gemiddeld 

percentage van 28,5%. Doetinchem valt binnen deze laatste categorie. 

 De automatiseringskosten per fte van de gehele organisatie zijn hoger dan gemiddeld.  

 De huisvestingskosten per fte van de gehele organisatie zijn lager dan gemiddeld.  

 De salarislasten overhead per fte van de gehele organisatie zijn gemiddeld. 
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De hogere automatiseringskosten zijn het gevolg van de keuze van de directie om stevig te 

investeren in automatisering als belangrijke pijler onder het nieuwe werken. Dit heeft tot gevolg dat 

op huisvestingskosten is  bespaard (flexibele werkplekken). Beiden opgeteld scoren tevens nog steeds 

lager dan het gemiddelde in de grootteklasse.  

 

Zijn alle functies geanalyseerd? 

 

Er zijn twee functies niet nader geanalyseerd: 

 830 Bouwgrondexploitatie. U besluit daarover via specifieke rapportages. 

 921 Algemene uitkering. Wordt volledig bepaald door het rijk; onbeïnvloedbaar voor gemeente. 

Daarnaast zijn enkele financieel technische functies niet beschreven, waarvan de budgetten worden 

doorbelast naar andere functies. 

 

Niet wettelijke taken = niet nodig? 

 

Verschillende van onze overheidstaken zijn niet direct wettelijk verplicht. Toch is de ruimte in de 

keuze van het uitvoeren van deze taken niet altijd geheel vrij. De begrenzing aan de keuzeruimte zit 

dan in het vervullen van onze taken als “goede overheid”. Daarbij speelt onze opvatting over onze rol 

als lokale overheid een rol. Maar zeker ook de verwachtingen van burgers en bedrijven over de 

gemeentelijke overheid. In de analyses van verschillende functies leest u deze begrenzing aan de 

keuzeruimte terug. Bijvoorbeeld bij onze dienstverlening aan de burgers, waar bereikbaarheid 

(telefonisch, digitaal) strikt genomen geen wettelijke taak is.  
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Algemene toelichting op de financiële overzichten 
 

Bij elke functie is een financieel overzicht opgenomen met de volgende kolommen 

 

 
 

 

 

Hieronder geven we een korte toelichting op deze kolommen. Ze geldt voor alle functies en wordt 

daarom niet telkens herhaald. 

 

 

Kolom programmakosten 

Het betreft hier alle (overige) uitgaven exclusief de personele kosten van de ambtelijke organisatie en 

investeringslasten. Dus uitbesteed werk, leveringen maar ook de subsidies, bijdragen en uitkeringen 

aan derden. Daarnaast zitten hier ook de verrekeningen met voorzieningen bij.  

 

Kolom inzet personeel  

Het betreft hier de ureninzet van het personeel uit onze eigen organisatie. Het gaat om de 

medewerkers van de afdelingen die het product maken of de activiteit uitvoeren. Daarnaast gaat het 

om personeel van de ondersteunende afdelingen (bijvoorbeeld ICT-ers, financiën, personeelszaken, 

etc.). En ook om de kosten van huisvesting, PC‟s, meubilair, etc.  

 

Kolom investeringslasten 

Het betreft hier de kosten van rente en afschrijving van de investeringen die zijn gedaan voor de 

functie.  

Het gemiddeld rentepercentage is in de gemeentebegroting berekend op 3,6%. De afschrijving is 

afhankelijk van de looptijd van de investering (economische levensduur). 

 

Kolom totaal uitgaven 

Deze kolom is de som van de drie voorgaande kolommen. 

 

Kolom Programma-inkomsten  

De programma-inkomsten zijn in de overzichten aangeduid met een  –  voor het bedrag.  

 

Kolom Saldo. 

In de kolom “Saldo” duidt een  –   voor het bedrag op een voordelig saldo. Dus: 

- € 100.000 betekent een overschot/ voordeel op het saldo; 

€ 100.000 betekent een tekort/ nadeel op het saldo. 
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Functie 001 – Bestuursorganen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Grondwet, artikel 125, lid 1 

Gemeentewet, artikelen 7 t/m 33 (Hoofdstuk II – De raad) 

Gemeentewet, artikelen 95 t/m 99 (Hoofdstuk VI Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden 

van de raad en de commissies) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Uitoefenen gemeentelijke bestuurstaak 

(In de Gemeentewet is bepaald dat in elke gemeente altijd een raad, een college en een 

burgemeester is voor het uitoefenen van de gemeentelijke bestuurstaak. De gemeenteraad is het 

hoofd van de gemeente. De leden van de raad worden rechtstreeks gekozen. Daarmee is de raad 

ook het vertegenwoordigende lichaam in de gemeente.) 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Neen 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Geen 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Er zijn geen keuzes mogelijk op de volgende onderdelen: 

 Het wel of niet hebben van een raad 

 Het aantal raadsleden 

 De organisatie en frequentie van de vergadercyclus van de raad 

 Het verlenen van vergoedingen aan raadsleden 

 

Er zijn wel keuzes mogelijk op de volgende onderdelen: 

 Het wel of niet hebben van raadsopvolgers 

 De hoogte van de verschillende vergoedingen aan en de faciliteiten voor raadsleden en 

raadsfracties (opmerking: de hoogte van de vergoedingen is landelijk gemaximeerd via het 

rechtspositiebesluit raads- en commissieleden) 

 Het wel of niet verlenen van vergoedingen en faciliteiten aan raadsopvolgers en de hoogte van 

die vergoedingen 

 

Niet wettelijke taken 

Geen niet-wettelijke taken, dus ook geen keuzes. 
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Functie 002 – bestuursondersteuning, Kabinet, juridische advisering 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Bestuursondersteuning  

n.v.t. 

Kabinet 

- Koninklijke Onderscheidingen middels Koninklijk besluit  

- Koninklijke Erepenning 

Juridische advisering 

- Algemene wet bestuursrecht 

- Gemeentewet 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Er worden geen wettelijke taken uitgevoerd door de bestuursondersteuning en 

kabinetszaken. 

Juridische advisering: 

- uitvoering bezwaar & beroep en klachtafhandeling 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

Bestuursondersteuning 

- Ondersteuning van het bestuur door de bestuursondersteuner op de diverse 

portefeuilles 

- Ondersteuning van de gemeentesecretaris  

Kabinet 

- Jubilea 

- Afscheidsrecepties 

- Werkbezoeken hoogwaardigheidsbekleders  

- Nieuwjaarsreceptie 

- Sleuteloverdracht carnaval 

- Koningsdag 

- 4 mei herdenking (Doetinchem, Wehl, Gaanderen, Joodse begraafplaats) 

- Veteranendag 

-  Diverse voorkomende kabinetswerkzaamheden voor zover de betrekking hebben op de 

externe representatie 

Juridische advisering 

- Premediation 
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4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

Bestuursondersteuning en kabinet 

Neen 

Juridische advisering 

Er is geen gemeenschappelijke regeling, maar we zijn wel bezig met samenwerking met de 

gemeente Oude-IJsselstreek om op de uitvoeringskosten te besparen en de continuïteit van 

het proces beter te borgen. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- Er zijn geen contractuele verplichtingen 

 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

 

Wettelijke taken: 

 

- Verzoeken tot KO en KE moeten in behandeling genomen worden. 

- De algemene wet bestuurrecht dient uitgevoerd te worden (bezwaar, beroep, klachten). 

De burgemeester dient daar als bestuurorgaan op toe te zien. 

 

Niet wettelijke taken 

 

Bestuursondersteuning 

- Alle ondersteunende werkzaamheden die gedaan worden zijn niet wettelijk 

- De ondersteuning is georganiseerd aan de ondergrens van vergelijkbare gemeenten 

volgens de benchmark van Berenschot.  

Kabinet 

- De kabinetswerkzaamheden zoals benoemd onder 3. 

Juridische advisering 

- Premediation is een niet wettelijke taak. Het instrument premediation heeft een positief 

effect op het aantal af te handelen bezwaarschriften. Inzet van dit instrument leidt tot 

minder bezwaarschriften ter zitting. (positief effect op continuïteit, kwaliteit en kosten) 
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Functie 002 - communicatie 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

- Geen 

 

2. Welke wettelijke taken? 

- N.v.t. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

- Er worden in den breedte taken uitgevoerd ten diensten van het bestuur en de organisatie 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

- Neen 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- Geen 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

- N.v.t. 

 

Niet wettelijke taken 

De niet wettelijke taken vallen uiteen in interne en externe communicatie: 

- De interne communicatie betreft onder andere de het intranet en de paperclip 

- De externe communicatie betreft onder andere de algemene PR werkzaamheden en de 

werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur (pers, voorlichting, advies) en de 

organisatie (advies en projecten). 
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Functie 003.0 Burgerzaken 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

Kostendekkende producten 

Voor een deel is sprake van kostendekkende (sub)producten. 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 Paspoortwet 

 Burgerlijk wetboek 

 Wegenverkeerswet 

 Wet basisregistratie personen 

 Rijkswet op het Nederlanderschap 

 Kieswet 

 Wet op de lijkbezorging 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Taken met betrekking verstrekking van persoonsdocumenten (rijbewijzen, paspoorten, etc.).en 

het voeren van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, registratie 

partnerschap) zijn wettelijk verplicht. Er bestaat (binnen randvoorwaarden) wel 

beleidsvrijheid ten aanzien van leges en tarieven. Ook ten aanzien van de levering van 

diensten (openingstijden, wijze van levering) bestaan keuzes. 

 

 Uittreksels, inlichtingen en overige verklaringen GBA 

 Burgerlijke stand 

 Paspoorten/ID-bewijzen 

 Rijbewijzen 

 Huwelijken en registraties 

 Verkiezingen 

 Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging 

 Registratie Niet-Ingezetenen 

 Registratie gevonden en verloren voorwerpen 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

De wijze waarop de dienstverlening inhoud wordt gegeven is niet vastgelegd in wetten. Inherent 

aan de uitvoering van wettelijke taken is dat we hier aanspreekbaar op zijn voor onze burgers; 

bijv. door het beantwoorden van vragen van algemene aard maar ook met een  persoonlijke 

strekking. Dit contact verloopt via de telefoon, post, digitaal of bij de balie‟s/receptie. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 Nee  
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5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Voor uitvoering van de taak Registratie Niet-Ingezetenen, is de gemeente een contractuele 

verplichting aangegaan voor een periode van 5 jaar.   

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Geen keuzevrijheid. Alleen voor de inzet van de frontoffice voor wettelijke taken kunnen we een 

keus maken. Bijvoorbeeld rondom de openingstijden, wachttijden bij de balies of mogelijkheden tot 

het maken van afspraken en het werken met vrije inloop. 

 

Niet wettelijke taken 

 Samenwerking in de verschillende vormen  

 Kwaliteit voorlichting en communicatie  

 Doelmatigheid dienstverlening aan burgers (effectiviteit en efficiency) 
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Functie 003.2 Kadaster 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 
 

Kostendekkende producten 

De afdeling BV vult de financiële informatie in. 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Primair 

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) 

Secundair 

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) 

Wet Waardebepaling Onroerende Zaken (WOZ) 

Wet Ruimtelijke ordening (Wro) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

BAG:  

- inwinning en registratie van voorlopige en definitieve geometrie van alle gebouwen 

- uitvoering van mutatiesignalering (opsporen van wijzigingen aan gebouwen) 

- naamgeving openbare ruimte  

- onderzoeken van terugmeldingen ten aanzien van geometrie van gebouwen 

BGT: 

- inwinning en registratie van alle topografie (wegen, watergangen, terreinen) in de gemeente 

- uitvoering van mutatiesignalering (opsporen van wijzigingen in die topografie) 

- onderzoeken van terugmeldingen ten aanzien van de topografie 

WKPB: 

- het houden en actualiseren van een register en registratie met publiekrechtelijke beperkingen 

WION: 

- inwinning van gemeentelijke riool, zodat BUHA aan wettelijke verplichting kan voldoen 

WOZ: 

- zorg dragen voor actuele kadastrale gegevens (wettelijk verplicht gebruik van de BRK 

(basisregistratie kadaster), zodat WOZ-taxaties aan de wettelijke verplichting kan voldoen 

Wro: 

- zorg dragen voor beschikbaarheid van actuele topografische en kadastrale ondergrond zodat 

team RO aan haar verplichtingen kan voldoen 
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3. Welke niet wettelijke taken? 

Inwinnen gedetailleerde topografische informatie (gecombineerd met BGT)  ten behoeve van de 

diverse beheertaken die BUHA heeft in de openbare ruimte. 

Uitvoering landmeetkundig meet- en tekenwerk tbv diverse afdelingen (grondzaken, buha groen/grijs, 

ruimtelijke ordening, …) 

Inrichting en beheer van gemeentebrede viewer (tbv CRIB, wijkregisseurs, brandweer, 

gemeentewinkel/TIC, vergunningverlening & handhaving, parkeerbeheer, …) 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Levering topografische gegevens aan St GBKN Gelderland (overlap situatie tijdens invoering BGT) 

Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Doesburg ten aanzien opbouw en beheer van de BGT 

van Doesburg. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Methode van inwinning: zelf doen of uitbesteding.  

Bij uitbesteding komt nadruk meer op regievoering waarvoor uiteraard wel inhoudelijke expertise 

noodzakelijk is. Bij uitvoering in eigen beheer voordelen in „kennis van eigen gemeente‟ en 

„combinatie voordelen‟ bij uitvoering diverse taken, flexibiliteit, etc 

 

Niet wettelijke taken 

Het al dan niet inwinnen van gedetailleerde informatie en het uitvoeren van ondersteunend 

landmeetkundig meet- en tekenwerk is een gevolg van keuzes die bij de primaire afdeling liggen die 

gebruik maken van onze landmeetkundige expertise.  

 

Methode van inwinning: zelf doen of uitbesteding.  

Bij uitbesteding komt nadruk meer op regievoering waarvoor uiteraard wel inhoudelijke expertise 

noodzakelijk is. Door versnippering in opdrachten meer risico op dubbel werk. 

Bij uitvoering in eigen beheer voordelen in „kennis van eigen gemeente‟ en „combinatie voordelen‟ bij 

uitvoering diverse taken, flexibiliteit, etc 
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Functie 005 – bestuurlijke samenwerking (internationale 

betrekkingen) en 511.2 ontwikkelingssamenwerking 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet Gemeenschappelijke regeling voor de Regio Achterhoek. 

Ontwikkelingssamenwerking: Geen  

 

2. Welke wettelijke taken? 

 Activiteiten van de Regio Achterhoek. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Ontwikkelingssamenwerking (La Libertad, Wereldcontactgroep Wehl, WereldWinkel) 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Regio Achterhoek. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- La Libertad. Tot en met 2015 subsidieverstrekking 

- Wereldcontactgroep Wehl (subsidie, geen einddatum) 

- Wereldwinkel  (subsidie, geen einddatum) 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Omvang van de bijdrage aan de Regio Achterhoek. Besluitvorming bij de begroting van de 

Regio Achterhoek.  

 

Niet wettelijke taken 

- Ontwikkelingssamenwerking is geen taak van de decentrale overheid. 

- Formatieve consequente in 2017 door uitstroom vanwege pensioengerechtigde leeftijd. Dit is 

nog een taakstelling die ingevuld wordt. 
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Functie 006 – Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 
Functie 006 valt uiteen in twee producten: 006.01 Bestuursondersteuning en 006.02 Rekenkamer. De 

lasten per product zijn: 

 

006.01 Bestuursondersteuning (lasten) 

Toerekening griffie € 331.000 

Toerekening directie/ bedrijfsvoering/ 

personeelszaken 

€ 172.000 

Toerekening „politiek dak‟ € 1.591.000 

Totaal lasten 006.01 € 2.094.000 

 

006.02 Rekenkamer (lasten) 

Presentiegelden € 6.000 

Overige goederen en diensten € 39.000 

Toerekening griffie € 29.000 

Totaal lasten 006.02 € 74.000 

 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Gemeentewet, artikelen 16 t/m 19 

Gemeentewet, artikel 33 

Gemeentewet, artikelen 100 t/m 107e (Hoofdstuk VII – De secretaris en de griffier) 

Gemeentewet, artikelen 81a t/m 81o (Hoofdstuk IVA – De rekenkamer) en artikel 81oa (Hoofdstuk 

IVB – De rekenkamerfunctie) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

 Uitoefening bestuurstaak door de raad: 

o met recht op zelfstandige ambtelijke ondersteuning van de raad en zijn leden door de 

griffier en de griffie; 

o met recht op overige ambtelijke bijstand van de raad en zijn leden en met recht op 

ondersteuning van de raadsfracties. 

 Uitoefening controlerende taak raad met behulp van een rekenkamer of rekenkamerfunctie. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

Geen 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 
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Neen 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

 GemeenteOplossingen, levering bestuursinformatiesysteem (bis). De kosten hiervan drukken 

overigens niet op functie 006, maar op één van de budgetten van ICT. 

 Leden rekenkamercommissie, benoeming voor bepaalde tijd als lid rekenkamercommissie 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

Ondersteuning uitoefening bestuurstaak: 

 De wijze waarop de raad ondersteund wordt door de griffie 

 De wijze waarop de raad ondersteund wordt via het bestuursinformatiesysteem 

 

Rekenkamer(functie): 

 Keuze tussen rekenkamer en rekenkamerfunctie 

 Aantal en soort leden rekenkamer(functie) 

 Hoogte vergoedingen aan leden rekenkamer(functie) 

 Hoogte budget rekenkamer(functie) voor doen van onderzoek 

 

 

Niet wettelijke taken 

 

Geen niet-wettelijke taken, dus ook geen keuzes. 

 

  



 

 

21 

 

Functie 120.0 Brandweer 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders?      

Gemeentewet. 

Wet Veiligheidsregio‟s (WVR) 2010 

Brandweerwet. 

Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO). 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Brandweertaken, hulpverlening bij ongevallen.  

Zoals beschreven in de WVR artikel 3 lid 1 a en b. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

De brandweer voert uitsluitend wettelijke taken uit. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

De uitvoering van brandweertaken vallen onder de Gemeenschappelijke regeling VNOG 

2010 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Verplichtingen komen voort uit de WVR. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken:  

Omvang van de bijdrage aan de VNOG. In samenspraak met deelnemende gemeenten te 

bepalen.  

 

Niet wettelijke taken: N.v.t. 
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Functie 120.2 crisisbeheersing ACB 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders?      

De wettelijke kaders zijn neergelegd in de Wet Veiligheidsregio‟s (WVR) 2010 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Zoals beschreven in de WVR en het Besluit veiligheidsregio‟s (WVR)  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

De ACBer voert uitsluitend wettelijke taken uit. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. In het kader van effectief en doelmatig werken vindt een deel van de werkzaamheden 

plaats in het samenwerkingsverband van de 22 gemeenten VNOG. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Verplichtingen komen voort uit de WVR en het besluit WVR. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken: Geen 

Niet wettelijke taken: N.v.t. 
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Functie 140 openbare orde en veiligheid (Services) 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

- Gemeentewet artikel 172 openbare orde 

- Wet Tijdelijk Huisverbod 

- Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

- Opiumwet (sluiten van drugpanden) 

- Politiewet 2012 

- Wet Veiligheidsregio‟s (gemeentelijke crisisbeheersing) 

- Wet BIBOB 

- De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 

- Wet Rampen en Zware Ongevallen 

 

2. Welke wettelijke taken? 

- Zorg voor openbare orde, integrale veiligheid en crisisbeheersing op basis van bovenstaande 

wettelijke kaders.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

- Geen  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

- Neen 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- Geen 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

- Openbare Orde, veiligheid en crisisbeheersing is minimaal georganiseerd. Er worden geen 

taken opgepakt die buiten de wettelijke kaders vallen. Samenwerking binnen de regio Noord 

en Oost Gelderland is gezocht op het gebied van openbare orde, integrale veiligheid en 

crisisbeheersing om zoveel mogelijk de wettelijke taken kwalitatief goed uit te kunnen 

voeren. De wettelijke taken om de algemene openbare orde en veiligheid in Doetinchem op 

een aanvaardbaar niveau te houden en daar waar noodzakelijk, nodig te verbeteren of te 

consolideren worden uitgevoerd. Er kan gekozen worden om de prioriteiten naar beneden 

bij te stellen en minimale aandacht te besteden aan bijvoorbeeld jeugdoverlast, 

woninginbraken, drugs- en alcoholoverlast en huiselijk geweld.  

 

Niet wettelijke taken 

n.v.t. 
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Functie 140 Openbare orde, bijzondere wetten (afd. W&B) 

 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

Zie analyse hiervoor. 

 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Gemeentewet. 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Wegenverkeerswet 

Drank en Horecawet. 

Besluit Integriteit Behoorlijk Openbaar Bestuur (Bibob). 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Handhaving en toezicht bijzondere wetten. 

Handhaving en toezicht openbare ruimte. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Geen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Kwaliteit en niveau bij de uitvoering van het handhavingsbeleid. 

 

Niet wettelijke taken 

N.v.t. 
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Functie 140.1 Dierencentrum en Dierenambulance 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Bijdrage Dierencentrum: 

Op grond van Burgerlijk Wetboek 5:8 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor de opvang en 

verzorging van zwerfdieren. 

Het dierencentrum geeft daarnaast ook uitvoering aan de gemeentelijke opslagplicht en opslagtermijn 

neergelegd in artikel 5:29 en 5:30 Awb. 

De Gezondheids- en Welzijns Wet voor Dieren is ook van toepassing. 

 

 

Bijdrage Dierenambulance: 

In de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) is een algemene zorgplicht voor dieren 

in nood (artikel 36, lid 3) opgenomen. 

Deze houdt in dat iedereen verplicht is om aan gewonde dieren of dieren in nood hulp te bieden dat 

redelijkerwijs mogelijk of zinvol is. In de praktijk bellen burgers vaak de Dierenambulance. 

 

 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Gemeenten hebben de wettelijke plicht zwerfdieren 14 dagen op te vangen. 

 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

 

 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

Dierencentrum: 

Budgetovereenkomst 2014-2017 

 

Dierenambulance: 

Geen overeenkomst. 
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6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

De vorige budgetperiode (2010-2013) heeft het dierencentrum haar taken naar behoren uitgevoerd. 

Omdat dit het enige centrum met deze functie in de regio is, is er voor gekozen opnieuw een 

overeenkomst af te sluiten met dit dierencentrum voor de uitvoering van de hierboven genoemde 

wettelijke taak. Acht regiogemeenten hebben een gezamenlijke overeenkomst per 1 januari 2014 

afgesloten t/m 2017. Op basis van bijdrage per gemeente qua inwonersaantal. 

 

Door gezamenlijk een overeenkomst aan te gaan is de bijdrage per gemeente op basis van 

inwonersaantal op eenzelfde wijze bepaald. De bijdrage is afgestemd op de kosten die het 

dierencentrum maakt voor uitvoering van de wettelijke taak. Doordat er acht gemeenten deelnemen 

en een overeenkomst hebben met het dierencentrum zijn de algemene kosten lager dan wanneer 

iedere gemeente afzonderlijk een dierencentrum in stand zou moeten houden.  Het aantal inwoners 

is de afgelopen jaren een goede indicator geweest voor het aantal zwerfdieren per gemeente, daarom 

is de huidige financieringssystematiek/verdeling van de kosten tussen gemeenten voortgezet. 

 

 

Niet wettelijke taken 

Het vervoer van zwerfdieren naar het dierencentrum wordt uitgevoerd door de dierenambulance. 

De gemeente heeft met de dierenambulance aparte afspraken en deze vallen buiten de overeenkomst 

met het dierencentrum. Het dierencentrum en de dierenambulance stemmen onderling af hoe om te 

gaan met het binnenbrengen van gevonden zwerfdieren en de registratie van deze dieren.   

 

De gemeente zou de gevonden zwerfdieren zelf kunnen vervoeren, maar heeft niet de kennis, kunde 

en mankracht om de taak van de Dierenambulance uit te voeren. 

 

De Dierenambulance dient per maand een factuur in  

Indien de Dierenambulance niet meer ingezet wordt levert dat een besparing op van € 5.870 per jaar. 
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Functie 210 wegen, straten en pleinen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wegenwet 

Gemeentewet 

Wet geluidhinder 

Burgerlijk wetboek 

Wegenverkeerswet 

 

Daarnaast zijn er gemeentelijke kaders: 

Een door de raad vastgesteld gemeentelijk beleidskader voor het onderhoud van wegen. Leidraad 

is rationeel wegbeheer volgens de normen van het Centrum voor regelgeving en Onderzoek in de 

Grond- Water en Wegenbouw en de verkeerstechniek. (CROW).   

Kwaliteits catalogus openbare ruimte. 

Beleidsplan openbare verlichting. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

De gemeente is: 

 wettelijk verplicht om de openbare ruimte gedurende langere termijn „veilig‟ te houden; 

 wettelijk aansprakelijk voor ongevallen als gevolg van gebreken of achterstallig onderhoud.  

 Voldoen aan de wet geluidhinder 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Het geven van comfort in de vorm van straatmeubilair en openbare verlichting (wel relatie 

veiligheid) en het schoonmaken van wegen meer dan voor veiligheid nodig is. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 Raambestek wegen voor 2013-2015  

 Raambestek openbare verlichting 2012-2015 

 Raambestek kunstwerken 2013-2015 

 Bediening beweegbare bruggen door WRIJ 

 Verwijderen graffity op civieltechnische kunstwerken 

 Overwegen ProRail 

 Onderhoud Bedrijvenweg (BAM) 

 Waterschapslasten 

 Verzekering 

 Kapitaallasten 
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6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Uitvoering niveau beheer en onderhoud.  

 

Niet wettelijke taken 

Beheer en onderhoud van straatmeubilair 

Openbare verlichting. 

Het bestaande areaal moet wel qua aansprakelijkheid wel voldoen aan het burgerlijk wetboek. 
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Functie 211 Verkeer  (afd. FO) 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 Weg- en verkeerswet 

 Wet geluidhinder (geluid) 

 Wet milieubeheer (fijnstof) 

 Wet ruimtelijke ordening (bouwverordening) 

 Wegenwet 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 Zorg dragen voor veilige weginrichting 

 Treffen van verkeersmaatregelen (verkeersbesluiten) 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 Verkeerseducatie 

 Verkeerstellingen 

 Mobiliteitsplan (fietsbeleid, openbaar vervoer, parkeren, verkeerslichten, 

goederenvervoerbeleid) 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

  Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 Aanleg fietsbrug-fietsverbinding Wijnbergen/Europabrug 

 Verbreding Europaweg ikv afspraken met ontwikkelaars Wijnbergen-Middenwesten. 

 Reconstructie IJsselkade, Spinbaan, Melkweg (overeenkomst ‟t Brewinc en bestemmingsplan) 

 Verplichtingen in het kader van samenwerkingsagenda regio-provincie 

 Regionaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 

 Verplichtingen vastgelegd in bestemmingsplannen, afspraken met projectontwikkelaars. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken: 

Geen. De gemeente Doetinchem moet richting burgers steeds kunnen aantonen dat ze heeft zorg 

gedragen voor een veilige weginrichting of noodzakelijke maatregelen daartoe heeft getroffen. 

 

Niet wettelijke taken: 

Alle beleidstaken op het gebied van verkeer: uitstellen in proces, in omvang, in frequentie. 

In de begroting 2008 (blz. 104) heeft de raad over de periode 2008-2011 € 200.000 structureel 

cumulatief beschikbaar gesteld voor het Mobiliteitsplan. Dit, omdat de mobiliteitsvisie leidde tot veel 

investeringen in de infra-structuur in de stad. Dat betekent dat er vanaf 2011 € 0,8 miljoen 

structureel beschikbaar is ter dekking van de kapitaallasten van de lopende investeringen 

Mobiliteitsplan.(verdeeld over verschillende relevante functies). Vanaf 2012 vindt deze toevoeging 

niet langer plaats zodat er geen nieuwe ruimte is voor investeringen. 
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Functie 212 Openbaar vervoer  
 

1.  Wat zijn de budgetten? 

 

 

 

 
 

Toelichting op de budgetten: 

Uit deze functie worden twee bijdragen betaald: 

 Een bijdrage aan de regio achterhoek (57.000) voor diverse openbaar vervoer- en/of 

verkeerstaken.  

 Een bijdrage van € 227.000 aan het product 652.3 Vervoersvoorziening inclusief regiotaxi. 

Op functie 652 wordt dit bedrag als inkomst verantwoord. De inhoudelijke toelichting wordt 

bij die functie gegeven.  

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 

 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Geen. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Geen. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Bijdragen aan activiteiten die de Regio Achterhoek uitvoert. Het budget is onderdeel van de 

totale begroting van de Regio Achterhoek. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Ja, de Regio Achterhoek. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

nvt 

    

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

n.v.t. 

 

Niet wettelijke taken: 

De bijdrage op de vervoerstaken aan de Regio Achterhoek kan worden bijgesteld. Besluitvorming 

daarover gebeurt binnen het totaal van de begrotingsbehandeling van de regio Achterhoek.  
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Functie 214 Parkeren (regulering en handhaving) 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

Kostendekkende producten 

Neutraal via verrekening met de reserve parkeerfonds. Via 980 wordt er een vast bedrag van 

afgerond € 1,3 mln van de parkeerinkomsten toegevoegd aan de algemene middelen. 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 Gemeentewet  

 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

 Wegen Verkeerswet 1994; RVV 1990; Wet Mulder 

 

Gemeentelijke beleidskaders: 

-Parkeerverordening 

-Mobiliteitsplan  

-Parkeerbelastingverordening en aanwijzingsbesluit 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Handhaving en toezicht openbare ruimte, inclusief parkeren. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 Regulering parkeren in/rond centrum dmv betaald parkeren (gefiscaliseerd) 

 Exploitatie parkeren geeft een structurele jaarlijkse afdracht aan algemene middelen van 

€ 1,4 miljoen. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 Meerjaren huur-, beheer- en onderhoudsovereenkomsten voor de parkeergarages, 

geldinzameling en voor parkeerapparatuur. 

 Impliciet met de openbare parkeervoorzieningen (parkeer-/stallingsbehoefte conform de 

bouwverordening) voor de winkels/bedrijven in het centrum.  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken: 

Toepassing handhavingsbeleid. 

 

Niet wettelijke taken 

 Regulering parkeren binnenstad 

 Afdracht aan algemene middelen 
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Functie 310 Economie 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

Kostendekkende producten 

De product warenmarkt is 100% kostendekkend. 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Geen. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Geen. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Warenmarkt. 

Economisch beleid. 

Citymanagement. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Geen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Niet van toepassing. 

 

Niet wettelijke taken 

Het ontwikkelen en uitvoeren van economisch beleid is een gemeentelijke keus. In principe hoef je 

geen economisch beleid te voeren. De gemeente raakt echter altijd betrokken bij allerlei 

ontwikkelingen waardoor het voeren van economisch beleid dringend gewenst is. 

De warenmarkt is budgettair neutraal. 

Het Citymanagement wordt betaald uit reclamebelasting. 
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Functies 420-443 huisvesting onderwijs  
 

421 openbaar basisonderwijs onderwijshuisvesting 

423 bijzonder basisonderwijs onderwijshuisvesting 

431 openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs onderwijshuisvesting 

433 bijzonder (voortgezet) special onderwijs onderwijshuisvesting 

441 openbaar voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting 

443 bijzonder voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting 

480 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs:vandalisme, beveiliging schoolgebouwen / 

verzekering, planning nieuw/verbouw scholen. 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

- De wet op het primair onderwijs 

- De wet op de Expertisecentra  

- De wet op het voortgezet onderwijs  

- De gemeentelijke verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Doetinchem 

2010. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 
1. Bekostiging en realisatie van de voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen 

huisvesting onderwijs bestaande uit: 
a. nieuwbouw voor een school die voor het eerst voor rijksbekostiging in aanmerking is  
      gebracht, dan wel nieuwbouw ter gehele of gedeeltelijke vervanging van een gebouw  
      waarin een school is gehuisvest, al dan niet op dezelfde locatie; 
b. uitbreiding van een gebouw waarin een school is gehuisvest; 
c. gehele of gedeeltelijke ingebruikneming van een bestaand gebouw ten behoeve van  
      de huisvesting van een school; 
d. verplaatsing van een of meer bestaande noodlokalen ten behoeve van de huisvesting   

            van een school; 
e. terrein voor zover nodig voor de realisering van een onder 1, sub a tot en met d  
      omschreven voorziening; 
f. inrichting met onderwijsleerpakket voor zover deze nog niet eerder voor bekostiging  
      van rijks- of gemeentewege in aanmerking is gebracht; 
g. inrichting met meubilair voor zover deze nog niet eerder voor bekostiging van rijks- of 

gemeentewege in aanmerking is gebracht; 
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h. medegebruik van een ruimte voor het onderwijs in een gebouw dat al bij een andere  
      school in gebruik is en medegebruik van een gymnastiekruimte. 
 

2. aanpassingen aan gebouwen van een school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs,  

3. onderhoud aan gebouwen van een school voor basisonderwijs en een school voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs,  

4. herstel van een constructiefout, bestaande uit schade aan een gebouw, veroorzaakt door eigen 
gebrek of eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met het voorkomen van nog niet zichtbare 
materiële schade onmiddellijk voortvloeiend uit ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of 
wanprestatie; 

5. herstel en vervanging in verband met schade aan een gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair 
in geval van bijzondere omstandigheden; 

6. huur van een sportterrein dat niet in eigendom is van een bevoegd gezag, voor een school voor 
voortgezet onderwijs ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening.  

 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

Geen  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

Nee  

 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

Geen  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

Binnen de wettelijke taak kan de gemeenteraad beleid ontwikkelen op welke manier vorm en inhoud 

wordt gegeven aan de taak huisvesting onderwijs. Het beleid wordt vastgelegd in het Integraal 

Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).  Bij de bekostiging van onderwijsvoorzieningen gaat de gemeente 

Doetinchem uit van de zogenaamde VNG norm. Deze norm gaat uit van een sober en doelmatig 

gebouw. Afname van het aantal leerlingen in Doetinchem en de regio betekent afname van de 

behoefte aan schoollokalen en schoolgebouwen. Bij het verliezen van de schoolbestemming van een 

gebouw valt het volledige eigendom van het gebouw weer  aan de gemeente.  

 

Niet wettelijke taken 

 

Geen  
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Functie 480.0 leerlingenvervoer 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

- De wet op het primair onderwijs 

- De wet op de Expertisecentra  

- De wet op het voortgezet onderwijs  

- De gemeentelijke verordening leerlingvervoer gemeente Doetinchem 2012.  

 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

Het verstrekken van een tegemoetkoming in de vervoerskosten aan ouders van leerlingen die een 

school bezoeken die meer dan 6 kilometer van hun woonadres is gelegen en aan ouders van 

leerlingen die door hun handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding naar school te 

reizen. De tegemoetkoming kan bestaan uit een vergoeding voor de kosten van openbaar vervoer. 

Voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen wordt  aangepast vervoer ingezet.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

Geen  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

Contract met fa. Munckhof voor het uitvoeren van aangepast vervoer.  

 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

De gemeente heeft een beperkte vrijheid om nadere uitgangspunten te formuleren voor uitvoering 

van de verordening. Het stimuleren van kinderen om op eigen gelegenheid naar school te fietsen 

versterkt de het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de kinderen en vermindert de uitgaven voor de 

gemeente. De organisatie MEE heeft hier programma‟s voor. 

 

Niet wettelijke taken 

N.v.t. 



 

 

36 

 

Functie 480.3 Leerplicht 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Leerplichtwet 1969 

In Nederland heeft ieder kind het recht op onderwijs. Tegelijkertijd is ieder kind ook verplicht om 

onderwijs te volgen. Op grond van artikel 3, lid 1, van de Leerplichtwet 1969 (hierna: Lpw 1969) 

geldt in Nederland volledige leerplicht voor kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar. De 

leerplichtambtenaar(hierna: lpa) ziet op deze kinderen toe. Waar de leerplicht ophoudt, begint de 

kwalificatieplicht. Op grond van artikel 4a, lid 1 jo. 4b van de Lpw 1969 begint voor jongeren de 

kwalificatieplicht vanaf het einde van de leerplicht tot hun achttiende verjaardag of tot het moment 

waarop hij of zij een havo of vwo diploma of een mbo-opleiding op niveau 2 heeft behaald. De 

regionaal consulent leer- en kwalificatieplicht (hierna: rclk) 

ziet op deze jongeren toe. In de regio Achterhoek ziet de rclk op mbo-leerlingen toe en vallen de 

leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs onder de lpa. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de leer- en kwalificatieplicht. 

Echter er wordt niet voorgeschreven in  de mate waarin. De gemeente Doetinchem streeft ernaar 

om de Ingrado-norm  (Ingrado is de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC) te 

hanteren voor de benodigde formatie leer- en kwalificatieplichtambtenaren. 

 

De kwalificatieplicht voeren wij uit voor de RMC-regio. De kosten van deze formatie (voor de gehele 

regio) maakt onderdeel uit van het budget dat wij van het Rijk krijgen in het kader van de RMC-

taken. Ik verwijs hiervoor naar de format betreffende de RMC taken. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD 

Geen 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Geen keuzemogelijkheid op de voorziening.  

Wel keuze in de omvang van de formatie van leerplichtambtenaren. 
 

Niet wettelijke taken: 

N.v.t. 
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Functie 480.5 Regionaal meld- en coördinatiepunt 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

De RMC-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de 

Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra is een aantal artikelen 

opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de functie van de RMC (regionaal meld- en 

coördinatiepunt)  hierin. De regio‟s zijn vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten. De gemeente Doetinchem is de zogenaamde 

Contactgemeente voor de regio Achterhoek en de gemeente Doesburg. Voor de uitvoering van de 

RMC taak ontvangt de gemeente van het rijk een doeluitkering.  

 

 De gemeente verantwoordelijk is voor: 

•    Het maken van afspraken met scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor 

mbo, en andere instellingen en organisaties die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten over 

de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. 

•    De totstandkoming van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties. 

•    Het organiseren en coördineren van de meldingen van voortijdig schoolverlaten, het registeren 

van deze meldingen en zorgdragen voor de doorverwijzing naar onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Het uitvoeren van de kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar oud; Het voeren van de RMC 

administratie en registratie; 

Het invullen van de coördinatiefunctie voor de regio Achterhoek; 

Het aanbieden van een begeleidingstraject aan uit het onderwijs uitgeschreven jongere. 

 

Alle gemeenten in Nederland moeten voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar registreren en ervoor 

zorgen dat zij via een passend traject (onderwijs, baan of een combinatie daarvan) alsnog een 

startkwalificatie kunnen behalen. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Detacheringovereenkomsten voor 5 Trajectbegeleiders met verschillende organisaties. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken:  

We voeren uit wat we volgens de wettelijke taken moeten doen. Het zou mogelijk zijn om 

trajectbegeleiding in een andere vorm aan te bieden. Echter; de financiering van de huidige manier 

vindt plaats uit geoormerkte RMC middelen. Met het anders (beperkter) uitvoeren van de 

trajectbegeleiding moeten de bespaarde middelen terugbetaald worden aan het rijk. 
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Functie 482 Participatiebudget/ volwasseneneducatie 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet Educatie Beroepsonderwijs WEB  

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

Aanbieden van onderwijs voor mensen van 18 jaar en ouder, die moeite hebben met de 

Nederlandse taal.  

Het ROC heeft hiervoor de Taalschool ontwikkeld. Deze kent vier profielen 

- Alfabetisering 

- Sociale redzaamheid laaggeletterdheid 

- Educatieve redzaamheid 

- Professionele redzaamheid 

Tot 2015 zijn gemeenten verplicht om de inkoop voor het Volwasseneneducatiebudget in te 

kopen bij het ROC.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

De 8 gemeenten van de regio Achterhoek en gemeente Doesburg maken hierover jaarlijks 

gezamenlijk inkoopafspraken. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Wij zijn verplicht om de middelen volwasseneneducatie tot en met 2014 in te kopen bij het 

ROC. Na 2015 maakt het deel uit van het totaal binnen het Participatiebudget 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Met het ROC worden afspraken gemaakt over de inzet bij de vier profielen binnen de 

Taalschool. Bij het onderdeel professionele redzaamheid kunnen eventueel 

maatwerkcursussen ontwikkeld worden.  

 

Niet wettelijke taken 

De afgelopen jaren hebben de regiogemeenten samen afspraken gemaakt over gezamenlijke inkoop 

bij het ROC. Dit levert voordelen op voor zowel gemeenten als ROC. Te denken valt aan locaties en 

de grote van lesgroepen. Na 2015 zullen gemeenten keuzes maken over deze inkoop, omdat de 

wettelijke verplichting vervalt. 
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Functie 510 Bibliotheekwerk 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

De bestaande bibliotheekwetgeving is meer dan 25 jaar oud en gaat nog uit van de bibliotheek als 

„gebouw met boeken en tijdschriften‟. 

In de hoofdlijnenbrief „Actualisering bibliotheekwetgeving‟ die op 7 december 2011 naar de Tweede 

Kamer is verstuurd, is daarom aangekondigd dat het wettelijke kader voor de openbare bibliotheken 

wordt geactualiseerd. 

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel kunnen als volgt worden samengevat: 

- De maatschappelijke functies van de openbare bibliotheek worden gedefinieerd. Kortweg worden 

deze aangeduid met „lezen, leren en informeren‟.  

- Er komt een landelijke digitale bibliotheek waarvan iedereen lid kan worden. 

- Alle bibliotheekorganisaties - lokaal, provinciaal en landelijk – werken zodanig samen dat alle 

inwoners van Nederland toegang hebben tot zo veel mogelijk informatie en cultuur. Waar en in 

welke vorm dan ook: fysiek, digitaal, via PC, tablet of mobiel. 

- De Koninklijke Bibliotheek, die steeds meer documenten ook digitaal beschikbaar stelt, gaat een 

centrale rol spelen in het bibliotheeknetwerk. 

 

De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2015. Welke consequenties heeft dit heeft voor 

de mate van vrijheid voor de gemeente is nog niet bekend. De Tweede Kamer moet zich er nog over 

uitspreken. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Er gelden geen actuele wettelijke taken voor deze functie. 

 
3. Welke niet wettelijke taken? 

In de regionale budgetovereenkomst zijn een aantal ambities geformuleerd en is een budget 

meegegeven voor de periode 2013-2016. 

Een centrale bibliotheekvestiging in Doetinchem is gerealiseerd in ‟t Brewinc. 

Leesbevordering wordt deels met Bibliotheken op School gerealiseerd in basisonderwijs. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. Wel is er samen met de gemeenten Bronckhorst en Doesburg een regionaal budgetcontract 

voor de Basisbibliotheek West-Achterhoek. Doetinchem heeft hierbinnen een beperkte speelruimte 

omdat personeel en backoffice voor de drie gemeenten samen opereert.  

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Meerjarig regionaal budgetcontract tot en met 2016 met Bibliotheek West-Achterhoek. 

Borgstelling huur Bibliotheek in ‟t Brewinc voor periode 20 jaar richting de particulier belegger 

(115.000 per jaar prijsniveau 2011). 

In de Raad is afgesproken dat de vestigingen Gaanderen en De Huet zijn gesloten en te concentreren 

op de hoofdvestiging in ‟t Brewinc. 

Tevens is in de Raad besloten dat de vestiging Wehl tot maximaal 1-1-2017 open kan blijven; de 

daarmee samenhangende ombuigingstaakstelling is verdisconteerd in het budgetcontract.  
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6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

nvt 

 

Niet wettelijke taken 

Alle ambities kunnen bij de herformulering van de budgetovereenkomst worden herbezien. 

De vijf beleidsdoelstellingen zijn voor het bibliotheekwerk zijn: 

- Het  in stand houden van een goed bereikbaar laagdrempelig aanbod van voorzieningen voor 

burgers. 

- Het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de lokale samenleving. 

- Het bieden van laagdrempelige toegang tot kennis en informatie in het kader van levenslang 

leren. 

- Burgers in contact brengen met kunst en cultuur. 

- Het bevorderen van de taalontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Hieruit vloeien concrete resultaten uit voort: de Raad heeft o.a. gekozen voor gratis lidmaatschap 

voor jongeren tot 18 jaar, het inzetten op leesbevordering en het wegwerken van taalachterstand. 
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Functie 511 (Muziekschool) 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Er geldt geen wettelijk kader voor het muziekonderwijs. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Er gelden geen wettelijke taken voor de functie 511. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Het faciliteren van muziekonderwijs vloeit voort uit de gemeentelijke kijk op de rol en functie van 

cultuureducatie. Deze vindt deels plaats in het basisonderwijs via Algemene Muzikale Vorming. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke richtlijn en de provinciale uitvoering Cultuureducatie 

met Kwaliteit. Het aanbieden van lessen buiten het onderwijs om aan jongeren en volwassenen  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

Wel is er sprake van een gefuseerde regionale Muziekschool Oost-Gelderland (MOG). 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

De gemeente Doetinchem heeft een budgetovereenkomst waarin de financiering en de 

werkzaamheden zijn vastgelegd.  Deze overeenkomst loopt in 2014 af. 

 

Aan de ene kant is er de B3-status met garanties voor het personeel en zijn er aan de andere kant 

ZZP‟ers die worden ingehuurd en wordt er gewerkt aan een coöperatie van muziekdocenten om de 

kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 

  

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken: 

nvt 

 

Niet wettelijke taken 

Alle taken zijn bespreekbaar ten tijde van het afsluiten van de budgetovereenkomst. 

Het gebouw is eigendom van de gemeente; er wordt geen huur betaald. 

Er is een grote bestuurlijke vrijheid qua budgetten en ambities. De MOG speelt daarop in bij hun 

recente Beleidsvisie. 

 

Bestaand beleid gaat uit van een culturele basisinfrastructuur (schouwburg, muziekschool, bibliotheek 

en kunstencentrum). Door daarbinnen het cultureel ondernemerschap te benadrukken hopen wij 

bestuurlijke culturele ambities te doen realiseren. Door gemeentelijke subsidies te verstrekken 

worden basiskosten (zoals gebouw en minimale staf) gedekt. 

Het is vervolgens aan de instellingen met voorstellingen, cursussen, lessen, projecten en activiteiten 

invulling te geven aan kunst en cultuur (in de breedste zin van het woord) op basis van hun 

professionaliteit en onder binnenhalen van extra subsidies bij provincies, fondsen en marktpartijen. 
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Functies 530 Sport en 630.7 Sportservicepunt 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Voor sport heeft gD geen wettelijke verplichtingen / wettelijke kaders. Onder de huisvesting van 

scholen wordt ook huisvesting van de ruimtes voor bewegingsonderwijs verstaan. Deze zorgplicht 

voor onderwijshuisvesting heeft de volgende gevolgen voor het deelgebied sport:  

- De gemeente moet zorg dragen voor voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs 

en de planning daarvan 

- De gemeente moet zorg dragen voor een veilige en adequate inrichting van de ruimtes 

(inclusief een eerste inrichting).1   

- ISA normeringen voor planning en kwaliteit  (geen wettelijk kader wel landelijk aanvaarde 

normering) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Voor het domein sport zijn geen wettelijke taken benoemd.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

- Accommodatie verantwoordelijkheid voor sportverenigingen waar de gemeente vanuit het 

sportbeleid een verantwoordelijkheid voor op zich heeft genomen. (In het oude beleid: 

Lijnen op het veld en het nog vast te stellen beleid: Doetinchem in Vorm”.)  

- Deelnamesubsidie (vergoeding per jeugdlid en/of lid met een beperking.  

- Onderdeel meedoenregeling (wordt jeugdsportfonds)  

- Buurtsportcoaches (impuls vanuit rijk met gemeentelijk georganiseerde cofinanciering) 

- Sportservice Doetinchem (breedtesportondersteuning) 

- Zwembad Rozengaarde (overheids bv) 

- Waarderingssubsidie clubaccommodaties  

- Garantstellingen verenigingsaccommodaties  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- Subsidieafspraken sportverenigingen (voor accommodaties vaak langdurig voor 

sportstimulering kortlopend op projectbasis of individueel) 

- Buurtsportcoaches: realisatieafspraken met het ministerie (t/m minimaal 2015 11,6 fte) 

- Sportservice Doetinchem: budgetovereenkomst (2014 en de toezegging daarna inhoudelijk 

bijsturen en met 4 jaar verlengen).  

                                                
1 Een basisschool met een behoefte van tenminste 20 klokuren gymonderwijs moet binnen een straal van 1 

kilometer (hemelsbreed) een geschikte accommodatie hebben. Een basisschool met een behoefte van 

tenminste 15 klokuren moet binnen een straal van 3,5 kilometer een geschikte accommodatie hebben en een 

basisschool met een behoefte van tenminste 5 klokuren moet binnen een straal van 7 kilometer een geschikte 

accommodatie hebben.  
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- Zwembad Rozengaarde: Budgetovereenkomst tot en met 2014. Van het budget is 42% 

loonsom, 18% investeringslasten en 40% overige exploitatiekosten. 

- Onderhoudscontracten voor onderhoud in het bijzonder: sportvelden, installatie 

binnensportaccommodaties en sportvloeren. De opzegtermijnen van de 

onderhoudscontracten variëren tussen de 2 maanden en 6 maanden, waarbij we ook 

onderhoudscontracten hebben met partners in het sociale domein, zoals Wedeo en het 

Wijkbedrijf, waarbij het sociale aspect ook een rol speelt. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

- Privatisering Accommodaties. Wel dient rekening te worden gehouden met frictiekosten. 

Gegeven eerdere ervaringen dient duidelijk met de verenigingen te worden afgesproken dat 

zij ook op termijn verantwoordelijk blijven voor de instandhouding van hun accommodaties.  

- De tarieven kunnen worden aangepast. 

- Op deelnamesubsidie kan worden bezuinigd. 

- De Meedoenregeling  (is onderdeel van armoedebeleid) is geen verplichte taak en heeft ook 

geen lange afbouwperiode nodig. Bezuiningen op dit onderdeel beïnvloedt de wens om sport 

ook voor mensen bereikbaar te houden, die dat niet kunnen betalen uit eigen middelen.  

- Buurtsportcoaches is cofinanciering met het rijk. (verhouding gemeente/rijk = 60/40).  Voor 

de cofinanciering van de gemeente zijn grotendeels al bestaande middelen ingezet.  De 

gemeente wil doorgaan met de buurtsportcoaches, zolang het rijk blijft financieren. In 

principe is het een structurele voorziening, maar om geen risico te lopen, hebben de 

contracten met de buurtsportcoaches vooralsnog een looptijd tot 2015.  

- Sportservice Doetinchem kan worden bezuinigd. De organisatie werkt nu zo‟n twee jaar en 

kost de gemeente € 100.000 per jaar. Het geeft een overlegplatform tussen vele partners in 

het sportdomein en naar de andere werkvelden. De organisatie is ook werkgever van de 

buurtsportcoaches. Bij bezuinigen moeten de buurtsportcoaches in een andere organisatie 

worden ondergebracht. 

- Zwembad Rozengaarde: aanpassing van budgetovereenkomst is mogelijk. 
- Politieke keuze voor participatiemaatschappij, waarbij 3 insteken mogelijk zijn: 

o Participatie maatschappij vraagt om extra investering. 

o Overdracht is een mogelijk als het een budgetneutrale exercitie betreft. 

o Op het moment dat er sprake is van overdracht wordt er een efficiencykorting 

toegepast.  
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Functie 540 Kunst 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1.Wat zijn wettelijke kaders? 

Er geldt geen wettelijke kader voor het functie 540: het faciliteren van kunst- en cultuureducatie. 

 

1. Welke wettelijke taken? 

Er gelden geen wettelijke taken voor deze functie.  

 

2. Welke niet wettelijke taken? 

Het faciliteren van kunst- en cultuureducatie (als consument en producent) is meegenomen als 

werkzaamheden voor Muziekschool, Gruitpoort en Amphion. In hun resp. budgetovereenkomsten 

worden deze genoemd. 

Er is een apart budget Schoolvoorstellingen (€ 15.000) dat is geoormerkt binnen de begroting van de 

Muziekschool. Hiermee wordt een beperkt kunstmenu  aangeboden via Cultuur&School 

Doetinchem. 

Er worden jaarlijks via het evenementenbeleid (structureel) en incidenteel (kleinschalige en nieuwe) 

culturele evenementen mede mogelijk gemaakt door gemeentelijke subsidiëring. 

Het door de raad vastgestelde evenementenbudget (t/m 2014) en de jaarlijks vast te stellen 

plafondbudgetten in de Algemene Subsidie Verordening zijn hierin leidend.  

 

3. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

4. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Evenementenbeleid t/m 2014: structurele subsidies voor tiental evenementen. 

Daarna opnieuw door Raad te bezien/beoordelen en budgetten vast te stellen. 

 

5. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken: 

nvt 

 

Niet wettelijke taken 

Alle taken zijn te heroverwegen. 

Voor kunst- en cultuurbeleid gelden geen wettelijke verplichtingen. Het is de lokale beleidsvrijheid 

van gemeenten, al dan niet gepusht door provincies, cultuureducatie op basisscholen via een 

convenant mogelijk te maken. 

Dat betekent een grote bestuurlijke vrijheid qua budgetten en ambities. 

Bestaand beleid gaat uit van een culturele basisinfrastructuur (schouwburg, muziekschool, bibliotheek 

en kunstencentrum). 

De schoolvoorstellingen lopen via het budget dat bij Cultuur&School Doetinchem is geposteerd.  
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Functie 541.0 Cultuurhistorie e.d. (afd. FO) 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Monumentenwet  

- Erfgoedverordening  

- Subsidieverordening monumenten 

- Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen 

 

Wet op de Archeologische Monumentenzorg 

- Archeologische waarden- en beleidskaart 

 

Wet op de Ruimtelijke Ordening 

- Bestemmingsplannen  

- Beheersverordeningen 

- Ruimtelijke visies 

 

Wet  Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen  

- Monumentenkaart 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

- Omgevingsvergunning 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

Erfgoedverordening 

- Aanwijzing en instandhouding gemeentelijke monumenten en overige onroerende zaken 

en terreinen met beeldbepalende kwaliteiten of  cultuurhistorische waarden 

 

Archeologische waarden- en beleidskaart 

- Aanwijzing archeologisch waardevolle (verwachtings)gebieden en bijbehorende 

onderzoeksverplichtingen 

 

Bestemmingsplannen, beheersverordeningen en ruimtelijke visies 

- Advisering over de cultuurhistorische waarde van een object of gebied in het kader van 

een bestemmingsplan, ruimtelijke visie of ander plan in de ruimtelijke context. 

 

Monumentenkaart 

- Archivering en toegankelijk maken gemeentelijk monumentenarchief  

 

Omgevingsvergunning 

- verlenen van alle monumentenvergunningen voor gebouwd erfgoed (rijks-, provinciaal en 

gemeentelijk) en voor archeologisch erfgoed (voor zover niet rijksbeschermd). 

 

 

 



 

 

46 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

- Subsidieverordening monumenten 

- Verordening gemeentelijke stimuleringsleningen 

- Overige activiteiten om het belang van het cultureel erfgoed uit te dragen bijvoorbeeld 

deelname Open Monumentendagen. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

NEE 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

- Uitgeven van provinciale subsidie voor monumentenonderhoud. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

Erfgoedverordening:  

- Bij aanwijzing en instandhouding  gemeentelijke monumenten is bij de vorige 

bezuinigingsronde reeds besloten de Commissie Cultuurhistorie op te heffen. In plaats 

daarvan is de welstandscommissie uitgebreid met 1 monumentendeskundige.  

- Keuze voor het niet meer aanwijzen van potentiële gemeentelijke monumenten mogelijk. 

 

Archeologische waarden- en beleidskaart: 

- Recent zijn de ondergrenzen in de archeologische beleidskaart reeds aangepast waardoor 

de onderzoeksverplichtingen versoepeld zijn.  

 

Bestemmingsplannen etc: 

- Keuze in de omvang van het inventariserend onderzoek bij de wijziging van een 

bestemmingsplan. Op dit moment is een quick- scan gebruikelijk, dit is al de minst 

uitgebreide vorm van onderzoek. 

 

Omgevingsvergunning: 

- Zie onder erfgoedverordeningen. Aanvragen voor monumentenvergunningen door de 

welstandscommissie beoordeeld, nu de Commissie Cultuurhistorie is opgeheven. 

 

 

Niet wettelijke taken: 

 

Subsidieverordening monumenten:  

- Keuze voor afschaffen of verminderen van gemeentelijke subsidie voor instandhouding 

monumenten is mogelijk, dit heeft wel als gevolg dat ook de provinciale subsidie met een 

evenredig aandeel wordt verminderd.  

 

Verordening stimuleringsleningen: 

- Keuze voor afschaffen  gemeentelijke stimuleringsleningen voor monumenten en 

beeldbepalende panden. 

 

Overige activiteiten: 

- Keuze voor afschaffen of vermindering van deze activiteiten. 
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Functie 541 Oudheidkunde, Stadsmuseum 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

- Er geldt geen wettelijke kader voor het exploiteren van een Stadsmuseum. 

- Voor het Streekarchief geldt de Archiefwet. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

- De Archiefwet en het provinciaal toezicht daarop regelt de bewaarplicht en bewaartermijnen 

van o.a. gemeentelijke documenten.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

- Functie 541 betreft het faciliteren van Stadsmuseum (in Oude Postkantoor). 

Hiertoe wordt een jaarlijkse exploitatiesubsidie afgesloten. 

- De taken van het voormalige Staring Instituut zijn bij de vorming van het Erfgoedcentrum als 

te subsidiëren niet wettelijke taken benoemd. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

- De taken op basis van de Archiefwet zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke regeling 

Erfgoedcentrum  Achterhoek en Liemers (ECAL). 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- Jaarlijkse subsidie voor Stadsmuseum op basis van de subsidieverordening. 

Voor de renovatie en herbestemming van het Oude Postkantoor gelden 

afschrijvingstermijnen: 40 jaar voor het pand en 25 jaar voor de verbouwingskosten. 

Een deel van de gemeentelijke kunstcollectie is overgedragen aan het Stadsmuseum en dient 

ter vulling van o.a. de Kunstuitleen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Niet. 

 

Niet wettelijke taken 

- Stadsmuseum 

Voor kunst- en cultuurbeleid gelden geen wettelijke verplichtingen. Het is de lokale 

beleidsvrijheid van gemeenten. Dat betekent een grote bestuurlijke vrijheid qua budgetten en 

ambities. 

Bestaand beleid gaat uit van een culturele basisinfrastructuur (schouwburg, muziekschool, 

bibliotheek en kunstencentrum). In Doetinchem is daar ook het Stadsmuseum aan 

toegevoegd.  

Door daarbinnen het cultureel ondernemerschap te benadrukken hopen wij bestuurlijke 

culturele ambities te doen realiseren. Door gemeentelijke subsidies te verstrekken, worden 

basiskosten (zoals gebouw en minimale staf) gedekt. 
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Het is vervolgens aan de instelling met projecten en activiteiten invulling te geven aan kunst 

en cultuur (in de breedste zin van het woord) op basis van hun professionaliteit en onder 

binnenhalen van extra subsidies bij provincies, fondsen en marktpartijen 

- Erfgoedcentrum 

Voor de zgn. Staring-taken zijn een subsidie op basis van de waardering van het werk van het 

ECAL op het gebied van het streekeigene. 
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Functie 560.0 Toerisme en recreatie 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) voor het Recreatieschap Achterhoek 

Liemers (RAL). 

Voor de overige activiteiten zijn er geen wettelijke kaders voor het beleidsveld Recreatie en 

Toerisme. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) is een samenwerkingsverband in het kader 

van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Dit is een wet, waarin 

samenwerkingsverbanden worden geregeld van overheden zoals gemeenten, provincies en 

waterschappen. Deze wet is de belangrijkste grondslag voor samenwerking tussen deze 

overheden. 

 

Overigens zijn per 1 januari 2014 veel onderdelen van het Recreatieschap overgeheveld naar 

andere organisaties. Op dit moment is er nog één recreatiegebied (en twee personeelsleden) 

in het recreatieschap. Het recreatiegebied (de Bijlandt) staat „te koop‟. Zodra deze laatste 

onderdelen zijn afgestoten wordt de WGR opgeheven (volgens huidige planning op 1 juli as.). 

 

Voor de overige activiteiten zijn er geen wettelijke taken voortkomend uit het beleidsveld 

Recreatie en Toerisme. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Bieden van voldoende mogelijkheden tot ontspanning en recreatie voor inwoners en 

toeristen in de gemeente en regio. Hieruit vloeien de volgende hoofdtaken voort: 

 beheren van recreatiegebieden;  

 ontwikkeling en onderhoud recreatieve route-infrastructuur in de regio;  

 toeristische vermarkten van de gemeente en regio Achterhoek. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Ja. Echter in het kader van de Integratie en Ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling 

Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) zijn per 1 januari 2014 de taken van de 

gemeenschappelijke regeling elders belegd.  

Fietspaden zijn overgedragen aan de gemeenten, het routebureau is ondergebracht bij de 

Stichting Achterhoek Toerisme en voor de recreatiegebieden is een fusie met RGV 

gerealiseerd.  

Na besluitvorming in de raden van de 13 aangesloten gemeenten zou het Algemeen Bestuur 

van het RAL eind juni het definitieve ontmantelingsbesluit nemen. Deze besluitvorming is 

echter vertraagd, naar verwachting tot medio 2014. 
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5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Met het raadsbesluit (van alle 13 deelnemende gemeenten) tot Integratie en Ontmanteling 

van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) is tevens 

besloten de taken m.b.t. toerisme en Recreatie onder te brengen bij de Stichting Achterhoek 

Toerisme. De 13 gemeenten dragen zorgen voor subsidiering van Achterhoek Toerisme ( 

gedekt uit een deel van het RAL budget waarmee tevens wordt voldaan aan de 

bezuinigingstaakstelling).  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

Niet wettelijke taken 

Op alle taken zijn voorafgaand aan elke contractperiode heroverwegingen mogelijk. 
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Functie 560.4 openbaar groen en 580 speelvoorzieningen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wegenverkeerswet 

Burgerlijk wetboek (zorgplicht) 

Flora en faunawet 

Gemeentewet 

 

2. Welke wettelijke taken? 

De gemeente is: 

 wettelijk verplicht om de openbare ruimte gedurende langere termijn  in stand te houden 

(structureel in evenwicht te houden).  

 wettelijk aansprakelijk voor ongevallen die ontstaan door gebreken of achterstallig 

onderhoud.  

 Voldoen aan de Flora- en faunawet 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Het door middel van groenvoorzieningen verbeteren van het woon- en leefklimaat en bijdragen 

aan natuur en ecologie. In standhouden van de openbare ruimte ter bevordering van het 

leefklimaat van de burgers. 

Beleid ligt vast in groenstructuurplan en beeld-/ kwaliteitscatalogus. 

  

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Een deel van de onderhoudswerkzaamheden wordt uitgevoerd door werkvoorzieningschap Wedeo. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Parkmanagement industrieterreinen. 

Aannemers, groenbedrijven. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Uitvoering niveau beheer en onderhoud. 

 

Niet wettelijke taken 

 Omgevingsbewuste keuze bomen en beplanting 

Bij nieuwe aanleg van groen moet bewust gekeken worden naar het onderhoud van het 

groen.  

 Verminderen aantal speellocaties 

In een aantal gevallen zullen speellocaties minder dicht bij huis zijn. Wel kan in plaats daarvan 

gekozen worden voor grotere en kwalitatief gevarieerder locaties.  

 Meer participatie van de burgers. Openbaar groen functioneel inrichten willen burgers meer 

luxe (kwaliteit) zijn  de burgers zelf aanzet.   
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Functie 580.1 Mediabeleid 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

Toelichting: 

Doetinchem geeft € 1,30 per huishouden per jaar. Dat is een jaarlijkse bijdrage van ruim € 31.000.  

In de algemene uitkering van het rijk is een vergoeding van 1,30 per huishouden verdisconteerd. 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Overeenkomstig de Mediawet vraagt het Commissariaat voor de Media aan de gemeente 

advies uit te brengen omtrent bij haar ingekomen verzoeken van omroepen om (publieke) 

zendtijdtoewijzing voor het grondgebied van de gemeente Doetinchem. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Gemeenten dragen, volgens artikel 2.170a van de Mediawet, zorg voor de bekostiging van het 

functioneren van de lokale publieke media-instelling in de gemeente, indien de gemeenteraad 

het Commissariaat voor de Media positief heeft geadviseerd (zie boven) over die lokale 

media-instelling. Het betreft de vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden 

met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, oftewel met het verzorgen van de 

radio- en televisieprogramma‟s die via de ether en/of de kabel worden uitgezonden. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Behalve wettelijke bepalingen voortkomend uit de mediawet kunnen ook criteria gesteld 

worden die van (lokaal) belang zijn bij de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling. 

Continuïteit is een belangrijk criterium, daarnaast dient de inhoud van de programmering 

afgestemd te zijn op de gemeente Doetinchem. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

De licentieperiode is tot en met juli 2016. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Voortvloeiend uit de Mediawet dient de gemeente advies uit te brengen aan het Commissariaat voor 

de Media omtrent bij haar ingekomen verzoeken om zendtijdtoewijzing voor het grondgebied van de 

gemeente Doetinchem. Vervolgens dient zij op zorg te dragen voor de bekostiging van de 

aangewezen lokaal publieke media-instelling (artikel 2.170a van de Mediawet).   

De gemeente kan zelf de hoogte van de bijdrage per huishouden bepalen, maar dient de afwijking van 

de VNG-norm goed te onderbouwen. 

 

Niet wettelijke taken 

Beoordelen van de continuïteit van de aanvragers. 
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Functie 610 Bijstandsverlening  
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet Werk en Bijstand (WWB); 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW); 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) 

 

2. Welke wettelijke taken 

(Wet Werk en Bijstand, incl. Langdurigheidstoeslag, LDT) Als het inkomen te laag is om de kosten 

van uw levensonderhoud te betalen is er de mogelijkheid om een bijstandsuitkering aan te vragen. 

Met deze uitkering kunnen de noodzakelijke kosten betaald worden zoals huur, eten en drinken.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen uitvoering van niet wettelijke taken. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

Op dit moment is er wel een fusieonderzoek Participatiewet  met de sociale dienst van de gemeente 

Oude IJsselstreek (ISWI), Werkvoorzieningschap Wedeo en de sociale dienst van, Doetinchem. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Er zijn geen contractuele verplichtingen met andere partijen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Geen keuzes mogelijk. 

 

Niet wettelijke taken 

Inzet op voorlichting en het voorkomen van fraude. 

Bovenal inzet op het bevorderen van uitstroom naar werk, zie 611 
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Functie 611 Werkgelegenheid 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet Werk en Bijstand (WWB). 

Participatiewet. 

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 

Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Re-integratie (werkdeel WWB). Het helpen met het vinden van een baan, zodat er zo snel mogelijk 

weer een zelfstandig inkomen is. Werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengen. 

Bijstandsverlening (inkomensvoorzieningen). 

 

Werkgelegenheidsprojecten. 

Sociale werkvoorziening (WSW). Voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke 

handicap is werken in een gewone baan soms niet mogelijk. Werken in de Sociale Werkvoorziening 

(SW) kan dan een oplossing zijn. Daarvoor is wel een zogenoemde indicatie Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) nodig. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Werkgelegenheidsprojecten lokaal samen met team economie (aanvalplan economie). 

Met afdelingen W&I, 8 gemeenten, regionaal als centrumgemeente ESF subsdies organiseren ter 

bevordering van werkgelegenheidskansen, bijvoorbeeld uitvoering geven aan actieplan 

jeugdwerkloosheid.  

Werkgeversservice eenduidig regionaal organiseren 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Ja, de WSW via de gemeenschappelijke regeling Wedeo. 

Voor uitvoering  overige taken loopt fusieonderzoek Participatiewet met de sociale dienst van de 

gemeente Oude IJsselstreek (ISWI), Werkvoorzieningschap Wedeo en de sociale dienst van 

Doetinchem. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Aanbesteding re-integratietrajecten.  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Het werkdeel van WWB is geoormerkt geld (met een beperkte meeneemregeling participatiebudget, 

25% van het niet ingezette budget mag je meenemen naar het volgende jaar). Rest van niet ingezette 

middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk. 

Hoe vul je uitvoering WSW in. Wij betalen de specifieke uitkering van het rijk in principe 1 op 1 

door aan de Wedeo. Voor 2014 is daarnaast incidenteel geld beschikbaar als bijdrage in het begrote 
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exploitatietekort van de Wedeo. Wedeo kan een taakstellende opdracht ontvangen om door 

efficiënter werken tot een exploitatievoordeel te komen. 

 

Niet wettelijke taken 

Inzet op werkgelegenheid en uitstroom naar werkgevers en onderwijs. Afname van inzet op 

uitstroom, leidt tot toename van aanspraak uit uitkeringsgelden ( 70 man uitstroom is circa 900.000 

euro minder uitkeringsgeld betalen) Budget voor inzet op uitstroom is sinds 2008 al met 60% 

gekrompen bij een bestandsgroei van 40%. We zetten minder in op dure begeleidingtrajecten en 

onderzoekstrajecten en meer op plaatsing met en bij de werkgever waarbij werkzoekende en 

werkgever worden ontzorgd en geadviseerd. 
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Functie 614 gemeentelijk minimabeleid 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

Kostendekkende producten: 

De kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn opgenomen in de tarieven. 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Wet Werk en Bijstand (WWB): 

- GemeentePolis 

- Meedoenregeling 

- Bijzondere bijstand 

- (Langdurigheidstoeslag neemt Werk en Inkomen mee)  

 

Gemeentewet, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke 

en waterschapsbelastingen: 

- Kwijtschelding gemeentelijke Belastingen  

 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

- Schulddienstverlening  

 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

Bijzondere bijstand 

Beoordelen van het recht op bijzondere bijstand 

 

Kwijtschelding gemeentelijke Belastingen  

Beoordelen kwijtschelding 

 

Schulddienstverlening 

Uitvoering geven aan integrale schuldhulpverlening en preventie (het voorkomen van financiele 

problemen) 

 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

 De GemeentePolis  

 Meedoenregeling  

 

Beide activiteiten zijn een vrije keuze, er is geen wettelijke verplichting. In de WWB is wel de 

wettelijke mogelijkheid geboden om het aan te bieden. 
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4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Geen  

 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen  

- Huishoudens in Doetinchem met een netto besteedbaar inkomen (het inkomen dat je 

daadwerkelijk kunt besteden) tot 100% van bijstandsniveau komen in aanmerking. Dat hoeven we 

niet te doen. De grens voor het netto besteedbaar inkomen mag wettelijk ook 90% of 95% zijn. 

Dan verleen je als gemeente alleen kwijtschelding aan huishoudens met een inkomen onder 

bijstandsniveau. 

- Ook zelfstandigen komen in aanmerking, we kunnen er ook voor kiezen om zelfstandigen niet in 

aanmerking te laten komen. 

- We houden bij de berekening rekening met de kosten van kinderopvang, dat hoeven we niet te 

doen.  

- De norm voor personen van 65 jaar en ouder is gelijk aan de Aow-norm, ook dat hoeven we niet 

te doen. 

 

Bijzondere bijstand 

Bezuinigen door de vermogensgrenzen te verlagen en meer inkomen in aanmerking te nemen als 

draagkracht. Dat betekent dus dat inwoners meer zelf bijdragen. Maar ook kan worden bezuinigd 

door de maximale vergoedingen te verlagen (voor bijvoorbeeld woninginrichting en de kosten van 

een uitvaart). 

 

Schulddienstverlening 

Bezuinigen door bepaalde doelgroepen uit te sluiten. Door Inwoners en (bijvoorbeeld werkgevers en 

andere bedrijven zoals zorgverzekeraars) bij te laten dragen aan de schulddienstverlening kunnen de 

uitvoeringskosten worden verlaagd.   

 

Niet wettelijke taken 

 

 De GemeentePolis  

 Meedoenregeling  

 
Beide regelingen kunnen volledig worden weg bezuinigd. 
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Functie 620.0/1/3 huishoudelijke verzorging 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Compensatieplicht in de Wmo om voor mensen met een beperking voorzieningen te treffen 

zodat zij in staat zijn tot “het voeren van een huishouden” zodat zij daarmee langer 

zelfstandig te kunnen wonen en meedoen aan de maatschappij. 

 

Het is een open eind regeling: alle personen die in aanmerking komen, moeten 

gecompenseerd worden. 

 

Vanaf 2015 wordt de Wmo volledig herzien. 

 

Onder de functie 622 valt in Doetinchem ook mantelzorg en vrijwilligers. In de Wmo is de 

taak benoemd om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

 Verordening opstellen met regels over de te verlenen individuele voorzieningen, de 

voorwaarden, en toegang tot voorzieningen. 

 Bieden van keuzevrijheid tussen zorg in natura of persoonsgebonden budget 

 Keuzevrijheid bieden tussen verschillende aanbieders 

 

Bij de invulling van huishoudelijke verzorging is er beleidsvrijheid. Voorzieningen kunnen 

algemeen, collectief of individueel aangeboden worden. Inhoudelijk zijn er keuzes te maken 

en door middel van de kanteling kan in een gesprek breder gekeken worden naar wat er 

nodig is om het probleem te compenseren. 

 

Er is veel dichtgeregeld vanwege de jurisprudentie op dit terrein.  

 

Onder de functie 622 valt in Doetinchem ook mantelzorg en vrijwilligers. Dit is een 

wettelijke taak. Hoe dit ingevuld wordt, kan lokaal bepaald worden. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

n.v.t. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 
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5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

Contracten met aanbieders en leveranciers i.v.m. huishoudelijke verzorging: 

 hulp bij het huishouden 

 CAK (i.v.m. inning eigen bijdragen) 

 SVB (i.v.m. persoonsgebonden budget) 

 MOzaak (i.v.m. medisch advies) 

 

Mantelzorg: 

Subsidies aan VIT, GGnet, Ijsselkring, V.O.T. NPV 

 

Vrijwilligers: 

Subsidies aan GGnet, Humanitas, AIC, IJsselkring (vrijwilligerscentrale), SCI en zie verder via 

de afdeling maatschappelijke ontwikkeling. 

 

6. Op welke taken zijn er bezuinigingskeuzes mogelijk? 

 

Huishoudelijke verzorging: er zijn inhoudelijke keuzes te maken: meer onderdelen van 

huishoudelijke verzorging zouden als algemene voorziening beschouwd kunnen worden. De 

onderbouwing van exact welke taak hoeveel tijd kost, zou heroverwogen kunnen worden. 

 

Het blijft een open eind regeling. 
 

De invulling van de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is lokaal vrij. Wel zijn zij 

hard nodig om een beroep op duurdere vormen van ondersteuning en zorg te voorkomen. 
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Functie 620.5, 620.7 maatschappelijke begeleiding en advies: 

maatschappelijke opvang regionaal en lokaal  
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) prestatieveld 7, 8 en 9.  

Doetinchem is Centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg en de 

OGGz (openbare geestelijke gezondheidszorg) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Jaarlijks worden er door het Rijk budget toegevoegd om de taken voor de maatschappelijke 

opvang, verslavingszorg en de OGGz uit te voeren.  

Als kerntaken van deze rijksbijdrage worden benoemd: 

- Toeleiding naar zorg, zoals bevorderen van ketensamenwerking, coördinatie van lokale 

zorgnetwerken en afspraken over bemoeizorg.  

- Bieden van preventie en ambulante voorzieningen voor verslaafden 

- Bieden van tijdelijk opvang aan feitelijk en residentiële daklozen voor maximaal 1 jaar.  

Opstellen van regionaal en lokaal beleid voor de OGGz.  

Eveneens wordt er gewerkt aan een gezamenlijke regionale visie op de aanpak huiselijk 

geweld en kindermishandeling, gericht op slachtoffers, plegers en getuigen van geweld 

(meestal kinderen). Deze moet zoveel mogelijk aansluiten bij de visie in het kader van de 

transitie Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 Lokaal Zorgnetwerk  

 Preventief huurschuldenoverleg  

 Afspraken met woningcorporaties en instellingen, die werkzaam zijn voor deze 

kwetsbare burgers.  

Deze taken zijn uiteraard uitermate belangrijk om de ketensamenwerking te bevorderen 

voor deze kwetsbare burgers.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Jaarlijks worden er subsidieafspraken gemaakt over de inzet voor de OGGz-groep met 

diverse instellingen en organisaties.  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Omvang van de opvangvoorzieningen.  
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Niet wettelijke taken 

Besluiten om minder in te zetten voor het lokaal zorgnetwerk, nadat in alle wijken de buurtcoaches 

zijn uitgerold.  

Bezuinigen op subsidie, die nu worden toegekend aan ondersteuning voor kwetsbare burgers of een 

andere werkwijze kiezen in het kader van de begeleidingsafspraken na 2015.  
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Functie 620.8 Vreemdelingen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet Inburgering (WI). 

Participatiewet. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Inburgeringstrajecten. In het kader van het overgangsrecht Wet inburgering zoals dat vanaf 1 

januari 2013 geldt blijft de gemeente verantwoordelijk voor de inburgeringsplichtigen die 

voor genoemde datum een door de gemeente aangeboden of vastgestelde 

inburgeringsvoorziening volgen of zonder voorziening worden gehandhaafd op hun 

inburgeringsplicht. Ook voor de vrijwillige inburgeraars die een inburgeringsvoorziening. 

Echter voor 2014 zijn er geen middelen meer beschikbaar in de begroting voor nieuwe 

inburgeringstrajecten. Inburgeringsplichtigen betalen zelf de trajecten.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Vluchtelingenwerk. Met het dienstenaanbod van Vluchtelingenwerk worden de nieuwkomers 

in Doetinchem bediend met een expertise die elders niet of lastig onder te brengen valt.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Uitgaven voor WI (met een beperkte meeneemregeling participatiebudget) is geoormerkt 

geld. Niet ingezette middelen moeten worden terugbetaald aan het rijk. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Geen keuzes mogelijk. 

 

Niet wettelijke taken 

Subsidie vluchtelingenwerk. Hiervoor is jaarlijks € 50.000 beschikbaar.  

 

 

 

  



 

 

63 

 

Functie 623 Participatiebudget 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet Werk en Bijstand (WWB). 

Wet Inburgering (WI). 

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). 

Participatiewet. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Re-integratietrajecten (werkdeel WWB0: functie 611). 

Inburgeringstrajecten (WI, functie 621). 

Volwasseneducatie (WEB, functie 482). 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Betreft slechts een “administratieve” functie 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Uitgaven voor het werkdeel WWB, WI en WEB is geoormerkt geld. Niet ingezette middelen 

moeten worden terugbetaald aan het rijk. Overigens mag tussen de onderliggende 

onderdelen wel worden geschoven. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Geen. Deze functie is overigens meer een administratieve functie op basis van het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV). Uitgaven vinden op andere functies van de 

gemeentebegroting plaats. 

 

Niet wettelijke taken 

Is toegelicht bij de functies 610, 611 en 482. Betreft slechts een administratieve functie 
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Functie 630.0 wijkgericht werken 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

- WMO, prestatieveld 1.  

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten . 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

- Begeleiding van democratische processen op wijk- en dorpsniveau. 

- Interactieve formulering van wijkjaarplannen en wijkprogrammering. 

- Begeleiding en facilitering van maatschappelijke initiatieven en wederkerigheid 

- „Thermometer‟ van de wijken. 

- Provinciaal GSO-IV project Wijkwerk Nieuwe Stijl 

- Bijdrage aan provinciaal GSO-IV project Brede School Noord/Overstegen 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

- Onderdeel van de Prestatieafspraken met Sité 

- Convenant met de (op dit moment) 10 wijknetwerkpartners 

- Deelnemer in het Stadscontract GSO-IV 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

De gemeente heeft de vrijheid zelf te bepalen in welke mate zij de wettelijk geformuleerde 

doelstelling wil faciliteren. De prestaties van de gemeente Doetinchem worden jaarlijks gemeten in 

de landelijke benchmark WMO. 

 

Niet wettelijke taken 

De gemeente heeft de vrijheid zelf te bepalen in welke mate zij wijkgericht werken, wijkregie, 

burgerinitiatief en wijkprogrammering wil faciliteren. 

 

  



 

 

65 

 

Functie 630.1  Buurthuizen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

- geen 

 

2. Welke wettelijke taken? 

- geen 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Door openstelling en beheer van buurthuizen, thans nog in beheer van IJsselkring wordt de  

mogelijkheid geboden aan groepen en organsiaties om bijeenkomsten en activiteiten te 

organiseren. Het gaat daarbij om activiteiten die met name gericht zijn op doelgroepen van 

IJsselkring, zoals jongeren en ouderen. Deze activiteiten worden georganiseerd door 

IJsselkring, maar ook door derden. Er zijn meer dan 80 organisaties die ruimtes gebruiken in 

een van de buurthuizen. Bovendien zijn de buurthuizen in de transitie naar Wijkwerk Nieuwe 

Stijl nu de functie van wijkservice en- ontmoetingscentra. Vanuit de centra in Overstegen en 

De Huet hebben de buurtcoaches hun thuis- en uitvalsbasis.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- De Daele Overstegen. Wijkcentrum is eigendom van Site. Om niet in gebruik bij 

IJsselkring. 

- ‟t Trefpunt Noord. Wijkcentrum eigendom van gemeente. Gebruiksovereenkomst om 

niet met IJsselkring. 

- De Zuwe De Huet. Eigendom van de gemeente. Gebruiksovereenkomst om niet met 

IJsselkring. 

- De Trefkuul Gaanderen. Eigendom gemeente. Gebruiksovereenkomst om niet met 

IJsselkring. 

- De Lommen (vm gemeentehuis) Wehl. Gebruiksovereenkomst om niet met IJsselkring. 

- De Zonneboom Oosseld. Eigendom Site. Om niet in gebruik bij IJsselkring. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

   N.v.t. 

 

Niet wettelijke taken: 

Het is mogelijk om de openstelling van de Buurthuizen te beperken of om accommodaties 

te sluiten.   
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Aandachtspunten daarbij zijn: 

 Voor de functie van uitvalsbasis van de buurtcoaches moet in de wijk een alternatief 

worden gevonden.  

 Ook kan er als gevolg van de beperking van de inloop en ontmoetingsmogelijkheden 

van jeugd er in de wijk meer overlast door hanggedrag ontstaan.  

 Ontbreken van ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen kan de toename van 

eenzaamheid tot gevolg hebben. 

 

Door mogelijkheden van medegebruik van andere maatschappelijk vastgoed in de wijk uit te 

nutten, kunnen de gevolgen beperkt of voorkomen worden.  
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Functie 630.2 Opbouwwerk en 630.6 Sociaal Cultureel Werk 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

- Opbouwwerk. Wet maatschappelijke Ondersteuning. Prestatieveld 1 Sociale samenhang in 

wijken en dorpen. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

De prestaties van het opbouwwerk worden jaarlijks in overleg met de wijkregisseurs van de 

gemeente vastgesteld in de wijknetwerkjaarplannen. 

 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Sociaal Cultureel Werk. Binnen het sociaal cultureel werk vinden, vooral vanuit de wijkcentra, 

activiteiten plaats in de sfeer van ontmoeting , ontspanning en ontplooiing. Het sociaal cultureel werk 

activeert en stimuleert mensen in het nemen van verantwoordelijkheid  voor het eigen leven en geeft 

daarbij actief sturing.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Thans nog subsidierelatie met de Stichting IJsselkring tot 1-1-2015. Vanaf dat moment worden de 

taken herverdeeld via het project Transities sociaal Domein. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

De wet schrijft niet voor hoe groot de inspanning van de gemeente moet zijn om de Wmo 

doelstelling sociale samenhang in dorpen en wijken te bereiken. Er is dus keuzevrijheid in het bepalen 

van de omvang van de formatie opbouwwerk. 

 

Niet wettelijke taken 

 

De gemeente heeft een grote mate van vrijheid voor het bepalen van d eomvang van de formatie en 

activiteitenbudget sociaal cultureel werk.  
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Functie 630.3 Preventief lokaal jeugdbeleid (afd. MO) 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

      WMO prestatieveld 2  

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

Voor gezinnen met specifieke opvoed- en opgroeiproblemen bieden algemene voorzieningen 

in de regel onvoldoende soelaas. Voor zover deze problemen niet zo ernstig zijn dat er recht 

bestaat op jeugdzorg, moeten de betrokkenen een beroep kunnen doen op specifieke lokale 

voorzieningen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. De bedoeling is te 

voorkomen dat de problemen ernstiger vormen aannemen, zodat alsnog jeugdzorg nodig zou 

zijn. 

De uitvoering van lokale vormen van opvoed- en opgroeiondersteuning is onder meer in 

handen van het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg. 

De gemeente is verantwoordelijk voor dit preventieve lokale jeugdbeleid. 

 

De uitvoering van lokale vormen van opvoed- en opgroeiondersteuning  en de 

jeugdgezondheidszorg vallen onder functie 715 (centra voor jeugd en gezin – 

jeugdgezondheidszorg) en functie 716 (centra voor jeugd en gezin- onderdeel WMO) 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

- JEKK  

- SJOG  (mfa jeugd) – Stedelijk jongerenwerk 

- JIT (jeugd interventie team) 

- Veilige School 

- Jongerenraad 

- Trainers voor de Klas 

- Bredeschoolnetwerk 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

- subsidierelatie met Lindenhout voor JEKK 

- subsidierelatie met de Gruitpoort voor het jongerencentrum, het stedelijk Jongerenwerk, de 

jongerenraad  en het jongerenwerk in het Jeugd Interventieteam 

- subsidierelatie met IJsselkring voor het Brede School Netwerk  
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6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

De gemeenten kunnen het preventief jeugdbeleid naar eigen inzicht invullen.  

Wel dient de samenhang te worden bezien met bijv. “De Doetinchemse Keuze” of “de 

Achterhoekse Kaderstelling in het maatschappelijke domein”.  
 

 

Niet wettelijke taken 

De gemeente kan de niet wettelijke taken naar eigen inzicht invullen.  
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Functie 630.5 ouderenontmoetingspunten 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Prestatieveld 5. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen 

met een psychosociaal probleem.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Huurovereenkomst (voor het seniorenontmoetingspunt in cultuurcluster ‟t Brewinc)  

tot 2031 met Brewinc BV.   

Beheersovereenkomst met overige gebruikers van cultuurcluster ‟t Brewinc (de Stichting Senioren 

Ontmoetingspunt is deze overeenkomst aangegaan in overleg met en goedvinden van de gemeente 

Doetinchem). 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Het betreft een wettelijke taak, waarbij de gemeente vrije keuze heeft in invulling van het beleid. En 

daarnaast heeft zij ook vrijheid in de keuze van de uitvoering.  De keuze kan zijn om: 

1. niet specifiek in te zetten op de ouderenontmoetingspunten en –functies in de stad en de dorpen; 

maar te kiezen voor algemene, generieke accommodaties (bijvoorbeeld multifunctionele 

accommodaties). 

2. wel specifiek in te zetten op de ouderenontmoetingsfunctie, maar dan ervoor te kiezen voor 1 

centraal liggende, goed geoutilleerde ouderenontmoetingspunt (het senioren ontmoetingspunt in 

cultuurcluster ‟t Brewinc). Waarbij dan ook de verdere samenwerking met zorgpartijen en 

woningcoöperaties voor de (specifieke) ontmoetingsfunctie wordt onderzocht.  

  

 

Niet wettelijke taken 

N.v.t. 
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Functie 650 VVE (voor- en vroegschoolse educatie) binnen 

peuteropvang  en 480 Onderwijsachterstand 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

- Wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) 

- Onderwijsachterstandenbeleid 

- Toezichtkader VVE – Onderwijsinspectie 

- Toezichtkader Wet kinderopvang – GGD inspectie 

- Beleid minster en staatssecretaris zomer 2013 

 

2. Welke wettelijke taken? 

VVE: beleidscontext  : 

- zorgen voor een dekkend en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse 

educatie 

- definitie doelgroepkind 

- bereik en toeleiding: inspanning plegen om het bereik van alle doelgroepkinderen te 

vergroten en zorgen voor een goede toeleiding naar voorschoolse educatie; een 

sluitend systeem voor toeleiding in richten in samenwerking met het 

consultatiebureau. 

- vaststellen van een maximale ouderbijdrage voor voorschoolse educatie 

- integraal VVE-programma 

- doorgaande lijn; doorstroming van voor- naar vroegschoolse educatie; afstemming 

van pedagogisch en educatief handelen in VVE-werkgroep 

- ouders: populatie en bereik – afstemming van wijze van omgang 

- externe zorg: ketenaanpak- begeleiding en zorg op elkaar afstemmen 

- interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen 

- afspraken over resultaten en opbrengsten 

- nadere gemeentelijke afspraken over de voor- en vroegscholen; oa. optimalisering 

van onderlinge afstemming tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang  

- toetsing  en scholing in de Nederlandse taal 

 

VVE: condities - voorwaarden waaraan de uitvoering van VVE moet voldoen: 

- minimum aantal uren voorschoolse educatie per week 

- aantal beroepskrachten en groepsgrootte 

- kwaliteit van de beroepskrachten 

- werken met een VVE-programma 

 

OAB: 

Jaarlijks krijgt de gemeente Doetinchem een geoormerkt bedrag. De raad heeft een verdeling 

gemaakt van € 122.400 voor het VVE; € 75.000 voor het uitvoeren van de Schakelklassen en 

€ 58.432 voor het uitvoeren van Boekenpret.  

 

  



 

 

72 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Organiseren van peuteropvang om doelgroeppeuters te kunnen plaatsen op VVE-dagdelen. 

Deze organisaties moeten voldoen aan de kaders van de gemeente Doetinchem; o.a. voldoen 

aan de Wet kinderopvang. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

- Er zijn sinds 2011 subsidierelaties met organisaties voor peuteropvang 

- De functie intermediair ouderbetrokkenheid is ondergebracht bij IJsselkring  

- Subsidierelatie met PRO8 voor het uitvoeren van de Schakeklassen 

- Subsidierelatie met de Bibliotheek West-Achterhoek voor het uitvoeren van 

Boekenpret 

 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Geen keuzes mogelijk 

 

Niet wettelijke taken 

Beleid peuteropvang veranderen: terug naar locaties waar alleen VVE-doelgroeppeuters geplaatst 

kunnen worden. Peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen dan geen 

voorschoolse voorziening meer bezoeken. 
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Functie 652 voorzieningen gehandicapten 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Compensatieplicht in de Wmo om voor mensen met een beperking voorzieningen te treffen 

zodat zij in staat zijn tot: 

 Zich verplaatsen in en om te woning 

 Zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel 

zodat zij daarmee langer zelfstandig te kunnen wonen en meedoen aan de maatschappij. 

 

Het is een open eind regeling: alle personen die in aanmerking komen, moeten 

gecompenseerd worden. 

 

Vanaf 2015 wordt de Wmo volledig herzien. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

 Verordening opstellen met regels over de te verlenen individuele voorzieningen, de 

voorwaarden, en toegang tot voorzieningen. 

 Bieden van keuzevrijheid tussen zorg in natura of persoonsgebonden budget 

 Bieden van keuzevrijheid in producten 

 

In de historie, huidige praktijk en jurisprudentie worden de taken vertaald naar deze producten: 

 Rolstoelen, scootmobielen ed 

 Vervoersvoorzieningen, waaronder Regiotaxi 

 Woonvoorzieningen, zoals trapliften, aanpassingen in woningen ed. 

 

 

Er is veel dichtgeregeld vanwege de jurisprudentie op dit terrein.  

 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

n.v.t. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 
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5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

Contracten met aanbieders, leveranciers van: 

 Aanschaf en onderhoud hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, trapliften en dergelijke) 

 Regiotaxi (uitvoering met alle gemeenten in de provincie Gelderland) 

 CAK (inning eigen bijdragen) 

 SVB (persoonsgebonden budget) 

 MOzaak (medisch advies) 

 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Bij de invulling is er beleidsvrijheid. Voorzieningen kunnen algemeen, collectief of individueel 

aangeboden worden.  

Inhoudelijk zijn er keuzes te maken en door middel van de kanteling kan in een gesprek breder 

gekeken worden naar wat er nodig is om het probleem te compenseren. 

 

De vervoersvoorzieningen kunnen anders worden georganiseerd. Er is al een aanzet om het 

vervoer integraal te bekijken, dus Regiotaxi, leerlingenvervoer, AWBZ-vervoer, en OV. 

 

Rolstoelen en scootmobielen worden op dit moment aanbesteed, wat mogelijk financieel 

voordeel oplevert. 

 

Het blijft een open eind regeling. 
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Functie 714.0 Openbare gezondheidszorg 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet publieke gezondheid (Wpg). 

 

2. Welke wettelijke taken? 

- Gezondheidsbevordering: op basis van inzicht in de gezondheid van de bevolking 

preventieprogramma's uitvoeren; bijvoorbeeld gericht op gedragsverandering;  

- Infectieziektenbestrijding: omvat onder andere surveillance ; bron- en contactopsporing; 

preventie ; outbreakmanagement en onderzoek;  

- Medische milieukunde: onderzoek, advisering en signalering op het terrein van milieu en 

gezondheid, bijvoorbeeld onderzoek van de kwaliteit van zwemwater;  

- Zorg voor 0-19 jarigen (jeugdgezondheidszorg): o.a. monitoring en signalering; 

gezondheidsvoorlichting (GVO); vaccinatie, screening; onderkenning van 

gezondheidsbedreigende factoren in sociale en fysieke omgeving en advisering hierover. Deze 

taak wordt uitgevoerd door de GGD. Een deel van de taak wordt uitgevoerd door Yunio. 

Zie de functie 715 CJG. 

- Zorg voor ouderen (ouderengezondheidszorg); 

- Technische hygiënezorg: hygiënezorg voor kindercentra en basisscholen; verordeningen voor 

technische hygiëne bij tatoeëer en piercingstudio's, grote evenementen, seks- en relaxhuizen 

en instellingen ressorterend onder de huidige Wet op de jeugdhulpverlening;  

- Crisishulpverlening, openbare veiligheid  

- Forensische geneeskunde 

- Het in stand houden van de GGD: de GGD voert de meeste taken van de Wpg uit. 

- Het hebben van een lokaal gezondheidsbeleid. 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

De preventieprogramma‟s mogen naar eigen inzicht worden ingevuld. Dat kan uitmonden in 

bijvoorbeeld het stimuleren van sport en bewegen. Dat is een interventie die niet 

rechtstreeks onder de Wpg valt.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

GR GGD Noord Oost Gelderland 
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5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

Deelname in de gemeenschappelijke regeling van de GGD (via inwonersbijdrage en een 

tariefsysteem voor forensische geneeskunde en technische hygiënezorg) 

Een subsidierelatie met Yunio, werkmaatschappij van Sensire voor de jeugdgezondheidszorg 

0-4 jarigen. 

Een samenwerkingsovereenkomst met Menzis inzake de collectieve zorgverzekering voor 

minima  als onderdeel van de GemeentePolis.  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Er zijn keuzes t.a.v. de wijze van invulling t.a.v. de volgende wettelijke taken: 

- Gezondheidsbevordering;  

- Infectieziektenbestrijding: omvat onder andere surveillance ; bron- en contactopsporing; 

preventie (o.a. reizigersvaccinatie); outbreakmanagement en onderzoek;  

- Medische milieukunde: onderzoek, advisering en signalering op het terrein van milieu en 

gezondheid;  

- Zorg voor 0-19 jarigen: Jeugdgezondheidszorg kent een (niet beïnvloedbaar basispakket en 

een) maatwerkdeel. Dat laatste is beïnvloedbaar. Zie daarvoor functie 715 CJG. 

- Zorg voor ouderen (ouderengezondheidszorg); 

- Doelmatige inzet capaciteit van de GGD   

- Kostendekkende tarieven. 

 

Niet wettelijke taken 

 

De “Gemeentepolis” (zie ook functie 614). NB De collectieve zorgverzekering voor minima is de 

basis voor andere samenwerkingsmodules met Menzis.  
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Functie 714.1 Openbare Gezondheidszorg (verslavingszorg) 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) prestatieveld 7, 8 en 9.  

Doetinchem is Centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg en de 

OGGz (openbare geestelijke gezondheidszorg) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Jaarlijks worden er door het Rijk budget toegevoegd om de taken voor de maatschappelijke 

opvang, verslavingszorg en de OGGz uit te voeren. Dit is ook beschreven onder functie 620.  

Onderdeel van deze functie is de preventieve taak verslavingszorg en de begeleiding- en 

consultatievragen.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Uitgebreide voorlichting en preventietaken, die door o.a. IrisZorg maar ook door andere 

instellingen worden verzorgd. Volgens bestaand beleid is dit een essentiële taak ter 

voorkoming van het afglijden van de kwetsbare burgers in onze samenleving.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Jaarlijks worden er subsidieafspraken gemaakt met o.a. IrisZorg over het verslavingszorg deel 

en over de maatschappelijke opvang.  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Omvang van preventietaken.  

 

Niet wettelijke taken 

Er kan onderzocht worden in hoeverre de buurtcoaches een onderdeel van de preventietaak kunnen 

overnemen, maar een groot deel zit ook in b.v. voorlichting, onderwijs, enz.  
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Functie 715 Centra  voor jeugd en gezin, Jeugdgezondheidszorg 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Wet publieke gezondheid (Wpg). 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

Gemeenten bieden aan alle jongeren 0-19 jaar het Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-

19 jaar. Het BTP bestaat uit een uniform en een maatwerkdeel. Het uniforme deel bestaat uit 

producten die op gestandaardiseerde wijze aan alle kinderen moeten worden aangeboden. 

Voorbeelden hiervan zijn monitoring en signalering, screening en vaccinaties. Het 

maatwerkdeel omvat zorg die is afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en op de 

behoefte van de individuele jeugd. Het maatwerkdeel van het pakket moet ook worden 

aangeboden, maar gemeenten hebben de beleidsvrijheid om het aanbod van het 

maatwerkdeel van het BTP af te stemmen op zowel specifieke zorgbehoeften van mensen als 

op lokale of regionale epidemiologische gegevens over de gezondheidssituatie van de Jeugd. 

In deze functie wordt het deel van de taak verantwoord die wordt uitgevoerd door Yunio. 

Een deel van de taak wordt uitgevoerd door de GGD. Zie de functie 714.0 openbare 

gezondheidszorg. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

n.v.t. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

GR GGD Noord Oost Gelderland. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Een subsidierelatie met Yunio/Sensire voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen.  

Een subsidierelatie met de GGD (basissubsidie via inwonersbijdrage) voor de 

jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jarigen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Er zijn keuzes t.a.v. de wijze van invulling t.a.v. het maatwerkdeel van het BTP: 

- taalscreening en taalstimulering 

- video hometraining 

- home-start  

- telefonische bereikbaarheid 

 

Niet wettelijke taken 

n.v.t.  
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Functie 716 Centra voor Jeugd en Gezin (Wmo) 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet maatsschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Wet op de jeugdzorg: schakel met BJZ 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Aandacht voor preventie en beschikbaarheid van opvoed- en gezinsondersteuning voor alle kinderen 

tussen de 0 en 19 jaar  en gezinnen die daar gebruik van willen maken. 

 

De gemeenten zijn verplicht om de zorgcoördinatie binnen de totale jeugdketen te organiseren en 

hierbij de doorzettingsmacht op gemeentelijk niveau bestuurlijk te verankeren, zodat de aanpak één 

plan, één gezin gerealiseerd wordt. 

 

Uitvoeren van vier  functies van het lokale preventieve jeugdbeleid: 

 Informatie en advies: ongevraagde informatie over opvoeden en opgroeien (voorlichting) en 

beantwoorden van specifieke vragen van ouders en jeugdigen; 

 Signaleren: vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders. Signaleren van 

verschillende instanties met elkaar in verband brengen middels de verwijsindex; 

 Toeleiding naar hulp: toeleiding naar lokale en regionale hulpaanbod (vroeg- en voorschoolse 

educatie, onderwijsachterstandvoorzieningen en leerplichtzaken, maar ook AMK en 

geïndiceerde jeugdzorg 

 Licht pedagogische hulp: opvoedondersteuning en lichte ondersteuning aan ouders en 

gezinnen waar problemen zijn of dreigen te ontstaan en schoolmaatschappelijk werk; 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

nvt 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

GR: GGD 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

CJG website: 

 Bibliotheek West Achterhoek: beheer content G!ds en onderhoud digitaal protaal; 

 Orange Hill: website CJG Achterhoek en CJG Doetinchem 

 Mulit Signaal: website en onderhoud Verwijsindex 

 GGD: redactie website CJG Achterhoek en CJG Doetinchem 

 Kuseema: abonnement JongIn 

 IJsselkring: redactie JongIn site 

Invulling CJG: 

 IJsselkring: CJG aanspreekpunten en opvoedondersteuners 
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6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

De gemeenten mogen de taken van de wettelijke verplichting zoals genoemd onder punt 2 uit laten 

voeren door ketenpartners. Zij moeten wel op een logische manier aan elkaar verbonden en in de 

Centra voor Jeugd en Gezin bijeengebracht worden. 

 

Niet wettelijke taken 

n.v.t.  
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Functie 721 Afvalverwijdering en -verwerking 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

a. Kostendekkende producten 

Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Het voordelig saldo dat u hierboven ziet, ontstaat doordat 

de kosten van kwijtschelding zijn opgenomen in het tarief. De kosten worden verantwoord op de 

functie 614 gemeentelijk minimabeleid. Daarnaast is er een voordelig saldo vanwege de BTW 

component in de tarieven. De BTW wordt ook verhaald in het BTW Compensatiefonds. De “BTW 

winst” is wettelijk geregeld; de winst is eerder door het rijk afgeroomd via een korting op de 

algemene uitkering. 

 

 

2. Wat is de ruimte in het beleid? 
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw afvalstoffenbeleidsplan. Uitgangspunt van het 

beleidsplan is: Afval is grondstof. Grondstoffen leveren geld op. Hoe meer afval wordt 

gescheiden, hoe groter de opbrengst.  
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Het wettelijke kader is de Wet milieubeheer art 10.21 en 10.22, 

Artikel 10.21 

 1. De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in 

samenwerking met de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere 

gemeenten, ervoor zorg dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen 

met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen 

haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. 

 2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld. 

 3. De gemeenteraad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere 
bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen. 

Artikel 10.22 

1. Elke gemeente draagt er zorg voor: 

 a. dat grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar 

grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen ontstaan, en 

 b. dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente 

of binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid 
wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. 

2. Welke wettelijke taken? 

 De inzameling van afvalstoffen. 

 Het laten verwerken van afvalstoffen 

 Klein chemisch afval (kca)-depot  
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3. Welke niet wettelijke taken? 

 Het exploiteren van het afvalbrengpunt voor niet huishoudelijke grove afvalstoffen. 

(zoals o.a. puin, bouw- en sloopafval) 

Elke gemeente dient  er wel zorg voor te dragen dat er op ten minste één daartoe 

ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de gemeenten waarmee 

wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove 

huishoudelijke afvalstoffen achter te laten.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Dienstverleningsovereenkomst met Oude IJsselstreek. Inzamelen glas en papier en transport 

GFT. 

Langjarige contractuele verplichtingen ten aanzien van de afvalverwerking met externe 

verwerkers. 

Ook is de gemeente in het kader van de afvalverwerking lid geworden van Midwaste, 

waardoor de afvalverwerkingkosten aanzienlijk gedaald zijn.  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Service (inzamelfrequenties, inzamelsysteem) 

 

Niet wettelijke taken 

Het afvalbrengpunt voor niet huishoudelijke grove afvalstoffen. 
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Functie 722 Riolering 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

Kostendekkende producten 

Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Het voordelig saldo dat u hierboven ziet, ontstaat doordat 

de kosten van kwijtschelding zijn opgenomen in het tarief. De kosten worden verantwoord op de 

functie 614 gemeentelijk minimabeleid. Daarnaast is er een voordelig saldo vanwege de BTW 

component in de tarieven. De BTW wordt ook verhaald in het BTW Compensatiefonds. De “BTW 

winst” is wettelijk geregeld; de winst is eerder door het rijk afgeroomd via een korting op de 

algemene uitkering. 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet milieubeheer (WM); 

Wet op de waterhuishouding; 

Gemeentewet; 

Burgerlijk wetboek. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Zorgplicht stedelijk afvalwater; 

Zorgplicht afvloeiend hemelwater; 

Zorgplicht grondwater; 

Wettelijk verplicht om het watersysteem op orde te hebben, te brengen en te houden; 

Wettelijke plicht om de gemeentebegroting op orde te hebben; 

Wettelijk aansprakelijk voor ongevallen die ontstaan door gebreken of achterstallig onderhoud.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Vastgesteld Gemeentelijk Riolering Plan. (GRP 2010 – 2016, kostendekkend) 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD? 

De gemeente Doetinchem heeft een afvalwaterakkoord gesloten met de gemeente Montferland 

en de gemeente Oude IJsselstreek en het waterschap Rijn en IJssel.  

Zuiveringslasten en Kapitaallasten. 

Contracten met aannemers uitbesteed werk. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken: 

Bij de invulling van de zorgplichten voor hemelwater en grondwater. 

Beheer en onderhoud. 

 

Niet wettelijke taken 

Anticiperen op klimaatverandering en meer wateroverlast.  
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Functie 723.0, 723.2 Milieu (afd. FO) 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Wettelijk kader 

De gemeente heeft een wettelijke verplichting voor een aantal milieutaken in de ruimtelijke 

plannen, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en Wet milieubeheer. 

De wettelijke taken die onder de verantwoordelijkheid van afd. FO. vallen zijn: 

• Bodem:  

• Geluid: aanvullende info --> website gD: geluidhinder  

• Externe veiligheid: aanvullende info --> website gD: externe veiligheid  

• Luchtkwaliteit: aanvullende info --> website gD: stedelijke luchtkwaliteit  

• Water 

 

Niet-wettelijke taken 

• Duurzaamheid/energie: aanvullende info --> website gD: energiebesparing  

• Natuur- en milieueducatie 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

 Structuurvisie: Implementeren wettelijke milieukaders 

 Ruimtelijke plannen: Kaders stellen, adviseren wettelijke verplichtingen, en toetsen van 

ruimtelijke plannen. 

 Bodemtaken: 

o Wet bodembescherming/besluit bodemkwaliteit 

o ISV bodem. Saneringsprogramma (investeringsfonds) t.b.v. sanering van  historische 

verontreinigen.  

o Bodemkwaliteitskaart: niet verplicht, wel kostenbesparend minder bodemonderzoek, 

minder toetsing (efficiënt werken). 

o Bodemfunctiekaart: is wettelijk verplicht. 

o Bodemtoets: is wettelijk verplicht. Bij bestemmingsplan, bouwvergunning, 

grondtransacties (verkoop/aankoop). Is kostendekkend (leges). 

o Informatieverstrekking: is wettelijk verplicht. Informatie aan makelaars, adviesbureaus 

en overige. Is kostendekkend (leges). 

Aanvullende info --> website gD: (bodemtaken):  

 

 Geluid: 

o Wet geluidhinder 

o ISV geluid. Saneringsprogramma (investeringsfonds) t.b.v. maatregeling aan hoog 

belaste woningen. 

o Beleid hogere waarden en uitvoeringstaken. Verlenen ontheffingen bij bouw- 

initiatieven.  

o Geluidtoets: is wettelijk verplicht. Bij bestemmingsplan, bouwvergunning. Is 

kostendekkend (leges). 

http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/geluid_45595.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/externe-veiligheid_45593.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/luchtkwaliteit_45603.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/energie_45591.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/bodem_45589.html
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o Informatieverstrekking: is wettelijk verplicht. Informatie aan  adviesbureaus en 

overige (géén leges).  

Aanvullende info --> website gD:  geluidhinder 

 

 

 Water: 

o Kaderrichtlijn water & vierde nota waterhuishouding. 

o Gemeentelijk Rioleringsplan & gemeentelijk waterplan (kader Waterschap) 

o Watertoets: is wettelijk verplicht. Bij bestemmingsplan, bouwvergunning. Is 

kostendekkend (leges). 

o Informatieverstekking: afkoppeling hemelwater riolering.  

 

 Externe veiligheid: 

o Wet milieubeheer  

o Toets Externe veiligheid: is wettelijk verplicht. Bij bestemmingsplan (aardgasleidingen, 

LPG risico contouren etc.). Is kostendekkend (leges). 

o Informatieverstrekking: is wettelijk verplicht. Informatie aan  adviesbureaus en 

overige (géén leges).  

Aanvullende info --> website gD:  externe veiligheid 

 

 Luchtkwaliteit: 

o Wet milieubeheer  

o Jaarlijkse rapportage stedelijke luchtkwaliteit (provincie Gelderland & ministerie 

VROM).  

o Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Subsidieregeling (RSL).  

o Toets luchtkwaliteit: is wettelijk verplicht. Bij bestemmingsplan (invloedzone 

luchtkwaliteit o.a. fijn stof). Is kostendekkend (leges). 

Aanvullende info --> website gD:  stedelijke luchtkwaliteit 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

a. Duurzaamheid/energie 

Stimuleringsregelingen (subsidie). Inzet uren kosten gD.  

Aanvullende info --> website gD energiebesparing duurzaamheid 

 AGEM – participatie gD 

  

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

N.v.t. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

N.v.t. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Op grond van het wettelijk kader zijn er keuzes ten aanzien van: 

• Doelmatige inzet capaciteit 

• Het uitvoeringsniveau gebaseerd op wettelijke verplichtingen. 

 

Niet wettelijke taken 

Duurzaamheid en energie. Bestuurlijke keuze. 

 

  

http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/geluid_45595.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/externe-veiligheid_45593.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/luchtkwaliteit_45603.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/milieu_43217/item/energie_45591.html
http://www.doetinchem.nl/inwoner/duurzaamheid_43213/
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Functie 723 Milieu, vergunning en handhaving (afd. W&B) 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet milieubeheer. 

Wet geluidhinder. 

Wet bodembescherming. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Vergunningverlening. 

Handhaving. 

Toezicht. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

De uitvoering van de milieu vergunningverleningstaken en het toezicht/handhaving op milieutaken is 

ondergebracht bij  de Omgevingsdienst Achterhoek Oost (ODA). Deze taken voeren we uit in een 

gemeenschappelijke regeling.   

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Het inbrengen van milieutaken in de omgevingsdienst achterhoek is verplicht. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Kiezen voor een verdergaande regionalisering en samenwerking. 

 

Niet wettelijke taken 
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Functie 724 begraafplaatsen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 

 

Kostendekkende producten 

Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet op de Lijkbezorging  

Burgerlijk wetboek (zorgplicht) 

Wet op de Ruimtelijke ordening 

Wet milieubeheer 

Wet op de Monumentenzorg 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 Verplicht om een gemeentelijke lijkschouwer, arts (benoemd door B&W) aan te wijzen 

 De gemeente is verplicht de overledene in haar gemeente te begraven  

 Beheer, onderhoud en de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen 

 Gemeentelijke verordening begraafplaatsen 

 Monumentenzorg (stads en ambtsbegraafplaats) 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 Aantrekkelijk houden groene inrichting begraafplaats 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 Levenslange onderhoudsverplichting van de graven voor 1967. 

 De kopers van een graf betalen voor het onderhoud van de gehele begraafplaats. Men betaalt 

een jaarlijks of eenmalig bedrag voor een minimale onderhoudsperiode van 10 jaren.  

 Langdurige erfpachtovereenkomst met Yarden (crematorium) 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Beheer en onderhoud  

 

Niet wettelijke taken 

Versoberen inrichting begraafplaats. 
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Functie 810 Ruimtelijke Ordening (afd. FO) 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 Wet ruimtelijke ordening.  

 Diverse overige wetten. 

De Wro is het wettelijke kader als het gaat om de taken op het gebied van de ruimtelijke ordening 

en algemene zaken op ruimtelijk gebied. In het verlengde van dit kader zijn er echter nog veel meer 

wettelijke kaders. Wil er sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening, dan moet worden voldaan 

aan normen uit de Monumentenwet, de Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, etc. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 Het maken van ruimtelijke plannen zoals een structuurvisie, bestemmingsplannen, 

beheersverordeningen e.d.  

 Het actualiseren van ruimtelijke plannen als bovengenoemd. 

 Het onderbouwen van ruimtelijke plannen voor zover het om initiatieven van de gemeente gaat. 

 Het (laten) uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken om te komen tot de onderbouwing van 

ruimtelijke plannen voor zover het om initiatieven van de gemeente gaat.  

 

Toelichting: de actualisatie en wijziging van plannen kan voortvloeien uit een wettelijke verplichting of 

voortvloeien uit een verzoek van een initiatiefnemer. De gemeente maakt in dat geval een afweging 

of daar aan mee gewerkt kan worden.  

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 Strategisch overleg binnen de organisatie of met externe partijen. 

 Strategische advisering bestuur en organisatie. 

 Overleg met andere overheden.  

 Het opstellen van beleidskaders om tot goede ruimtelijke keuzes te kunnen komen.  

 Draagvlak vorming voor de ruimtelijke plannen.  

 Toetsing plannen en producten andere overheden.  

 Het binnenhalen van co-financiering/ subsidies voor de uitvoering van ruimtelijke plannen.  

 Het faciliteren van initiatiefnemers met ruimtelijke initiatieven.  

 Het up to date houden van kennis van wijzigingen in wet- en regelgeving of ontwikkelingen in het 

vakgebied om adequate advisering uit te kunnen brengen.  

 

Toelichting: de combinatie van niet wettelijke taken zorgt er voor dat de wettelijke taken op 

voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd.  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 
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5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 Contracten en overeenkomsten met ontwikkelaars, andere overheden, particulieren en instanties 

aangaande ruimtelijke initiatieven en plannen. 

 

Toelichting: De structuurvisie is een voorbeeld voor wat betreft het eerste punt. De gemeente 

schetst een beeld in deze visie waarvan de burgers mogen verwachten dat dit ook wordt nagestreefd.  

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 Maak zeer globale bestemmingsplannen waardoor veel mogelijk is.  

 

Niet wettelijke taken 

 Voeren van strategisch overleg;  

 Beleidsformulering; 

 Communicatie met burgers rond plannen;  

 Check op plantoetsing andere overheden; 

 Subsidieonderzoek; 

 Bijhouden vakkennis; 

 Strategische advisering aan bestuur. 
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Functie 810.2 Ruimtelijke Ordening, Regiekamer 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

De keus om te werken via het regiemodel en inzetten van regisseurs is niet wettelijk verankerd. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

De behandeling van ruimtelijke initiatieven via het regiemodel en het inzetten van regisseurs daarbij is 

geen wettelijke plicht maar vloeit voort uit het ontwerp van een werkproces. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Geen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

 

Niet wettelijke taken 

Het werken volgens het regiemodel en het inzetten van regisseurs is een vrije keus en vloeit voort 

uit het ontwerp van een werkproces en het gewenste kwaliteitsniveau van de dienstverlening binnen 

de organisatie. De inhoud van de werkzaamheden (afhandelen van ruimtelijke initiatiefvragen) zijn wel 

directe overheidstaken. Deze zullen dus ergens in de organisatie moeten worden afgehandeld. 
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Functie 822.0 Volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht (Afd. 

W&B) 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

a. Kostendekkende producten 

Uitgangspunt  bij de Omgevingsvergunning is 100% kostendekkendheid.  

Het nadelig saldo is het gevolg van de forse terugloop van het aantal vergunningen. Dit incidentele 

nadeel is in de gemeentebegroting verwerkt. De ambtelijke organisatie heeft de opdracht om 

maatregelen te nemen waardoor de vergunningen vanaf 2015 weer kostendekkend zijn.  

Daarnaast komt een deel van het tekort door kosten van handhaving.  

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Bouwbesluit. 

Bouwverordening. 

Welstandstoezicht. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Het verlenen van omgevingsvergunningen. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Geen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

Er wordt gewerkt met kostendekkende tarieven waardoor geen bezuiniging mogelijk is. 

 

Niet wettelijke taken 
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Functie 822.2 Volkshuisvesting (afd. FO) 
 

 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

 Woningwet / Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) / Herzieningswet. De 

Herzieningswet is thans in behandeling in het parlement . 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 Woonvisie 

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed kunnen wonen van haar inwoners. Deze 

verantwoordelijkheid richt zich onder andere op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van 

woningen. Het opstellen van een gemeentelijke woonvisie is verplicht. 

In de Woonvisie zorgen we, samen met andere partijen, voor een goede basis om concrete 

projecten op het terrein van wonen, leefbaarheid en wonen-welzijn-zorg op te pakken. De 

woonvisie geeft richting aan het woonbeleid tot 2020. 

Op basis van de woonvisie hebben wij prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie 

Sité. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

 Starterslening 

Met de starterslening biedt de gemeente koopstarters meer financiële mogelijkheden om 

toch een woning te kopen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de 

verwervingskosten van de woning en het bedrag dat een „koopstarter‟ maximaal kan lenen 

volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Het gaat om een tweede lening als aanvulling op de eerste hypotheek. Het voordeel van de 

starterslening is dat de eerste drie jaren rente- en aflossingsvrij zijn. De Stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt de 

starterslening in opdracht van de gemeente Doetinchem. 

 

 Regionale woonagenda 

Het opstellen van een regionale woonvisie of woonagenda is niet wettelijk verplicht. De 

provincie schrijft de gemeenten wel voor om regionaal samen te werken en een regionale 

woonagenda op te stellen. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 De gemeente heeft prestatieafspraken gesloten met de woningbouwcorporaties over de 

periode 2012-2016.. De prestatieafspraken met Sité Woondiensten zijn actueel en worden 

jaarlijks via jaarafspraken verder uitgewerkt. De prestatieafspraken met WSD en Vestia diene 

te worden geactualiseerd. 
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 Er zijn afspraken met SVn over het verstrekken van  startersleningen. 

 

Het is (op dit moment) strikt genomen niet verplicht om prestatieafspraken met corporaties te 

maken. In het concept van de herzieningswet (nieuwe Woningwet) is die verplichting wel 

opgenomen.. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 De gemeente is verplicht een volkshuisvestingsbeleid te voeren en een woonvisie op te 

stellen. 

 

Niet wettelijke taken 

 De gemeente is niet verplicht startersleningen te verstrekken. We zouden kunnen 

overwegen deze niet meer te verstrekken. Overigens zijn de voor startersleningen 

beschikbaar gestelde middelen (vrijwel) volledig benut. In de loop van de komende dertig jaar 

komen de middelen geleidelijk weer beschikbaar, afhankelijk van het terugbetaaltempo. 

Vanwege afspraken met ABN/AMRO in het Revolving fund, zijn de middelen niet 

zondermeer vrij te besteden.. 
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Functie 911-914 Geldleningen en 913 Beleggingen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

Product geldleningen 

Voor het opnemen en uitzetten van geldleningen zijn in de wet Fido en het door de raad vastgestelde 

treasury-statuut regels opgenomen.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verstrekken van leningen “uit hoofde van de publieke taak” 

en het uitzetten van middelen “uit hoofde van treasury ”. De wet stelt geen eisen aan het 

verstrekken van leningen en garanties uit hoofde van de publieke taak. Wel wordt in de toelichting 

op de Wet fido aangegeven dat het gemeentebestuur bepaalt wat tot de publieke taak behoort. 

 

 De wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) bevat regels voor het toegestane tekort op de 

begroting van de decentrale overheden. Daarnaast verplicht het de decentrale overheden om tijdelijk 

overtollige financieringsmiddelen uit te zetten bij het rijk (zgn. schatkistbankieren). 

Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering van de 

gemeentebegroting. 

 

Product aandelen 

Er zijn geen wettelijke kaders voor deelnemingen. 

 

Aandelen deelnemingen 

De gemeente heeft de volgende deelnemingen: 

 Revolving Fund van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN).  

 Aandelen van BNG, Alliander (netwerkbedrijf NUON ) aan Vattenfall. 

 Verkochte maar nog te leveren aandelen in het productiebedrijf van Nuon en Vitens.  

Aandelen in de N.V. Amphion en Sportcentrum Rozengaarde BV.  

 Voor de realisatie van Hamburgerbroek-noord hebben wij aandelen in het 

samenwerkingsverband met Kondor Wessels.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf 6 Verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

 Geldleningen 

Op basis van de wet fido mag het financieringstekort beperkt met “kort”geld worden afgedekt. 

Boven deze norm moet er met  “lang geld” worden gefinancierd. 
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3. Welke niet wettelijke taken? 

 

 Verstrekken van geldleningen 

 Garantiestelling  

 Verstrekken van hypotheken aan gemeentepersoneel (inmiddels mag dit niet meer). 

 Deelname in aandelen div. bedrijven 

 Deelname in stimuleringsfonds Volkshuisvesting  

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

Neen 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

 

Aan de opgenomen en verstrekte geldleningen en aan de garantiestellingen liggen langlopende 

overeenkomsten ten grondslag. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

Bij het aantrekken van geldleningen zijn binnen strakke rijksnormen, keuzes te maken in de looptijd. 

Algemeen geldt dat bij langlopende geldleningen de rente hoger is bij een langere looptijd. 

De gemeente is overigens sterk afhankelijk van de kapitaalmarkt waar wij geen invloed op hebben. 

 

Niet wettelijke taken 

 

Beleggingen: 

Bij beleggingen is er (in sommige gevallen beperkte) beleidsvrijheid om deze te verkopen.   

Aan en verkoop is sterk afhankelijk van  rendement. 

Deelname in het stimuleringsfonds volkshuisvesting is volledig vrij. Aan de inzet van de middelen zijn 

voorwaarden gesteld. 
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Functie 922.0 Algemene uitgaven en inkomsten 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

 

De Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording (BBV) stellen de raming voor 

onvoorziene uitgaven in de begroting, verplicht.  

 

Ten aanzien van de overige opgenomen stelposten bestaat volledige beleidsvrijheid. 

 

2. Welke wettelijke taken? 

 

In de gemeentebegroting moet een raming voor onvoorziene uitgaven zijn opgenomen. De gemeente 

is vrij in het bepalen van de hoogte van deze raming. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Op deze functie zijn verschillende uitgavenposten geraamd die niet wettelijk verplicht zijn: 

a) Stelpost loon-, prijs-, en volumeontwikkelingen (nominale ontwikkeling) 

b) (Taakstellende) stelposten te realiseren ombuigingen en investeringslasten. 

c) Toevoeging aan de reserve dubieuze debiteuren 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

 

Neen 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

  

Niet van toepassing 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

 

Wettelijke taken: 

 

Onvoorziene uitgaven: 

Op dit moment wordt een bedrag van € 79.000 geraamd voor eenmalige uitgaven en een bedrag van 

€ 51.000 voor structurele onvoorziene uitgaven. Gelet op de bestedingen  in de afgelopen jaren 

kunnen beide bedragen mogelijk naar beneden worden bijgesteld. Op een totale begroting van circa 

€ 162 miljoen is een bedrag voor onvoorzien van € 130.00 overigens “marginaal”. 

 

Niet wettelijke taken 

De stelpost  voor nominale ontwikkelingen (3a) is gekoppeld  aan de loon- en prijsontwikkelingen 

van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.  Bestaand beleid is dat we de cao ontwikkelingen 

volgen en de exploitatiebudgetten jaarlijks indexeren.  Er is een afzonderlijke stelpost voor 

volumeontwikkelingen. Uit deze post  worden extra kosten gedekt als gevolg van bijvoorbeeld 
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volume-ontwikkelingen in de openbare ruimte (uitbreiding wegen en groen, etc.). De uitbreiding is 

het gevolg van de afgeronde en in uitvoering zijnde grondexploitaties. 

De raad kan besluiten het bestaande beleid aan te passen. 

 

De  stelposten voor te realiseren ombuigingen (3b) worden in de loop van de tijd ingevuld in de 

organisatie. Deze posten kunnen niet worden aangepast. Wel kunt u besluiten tot nieuwe 

bezuinigingsopdrachten. 

De stelposten voor investeringslasten zijn opgenomen ter dekking van investeringslasten waartoe de 

raad heeft besloten. Deze kan de raad alsnog aanpassen.  

 

De toevoeging aan de voorziening  dubieuze debiteuren (3c) is onlangs door de raad verhoogd, 

vanwege het jaarlijks terugkerende tekort bij de jaarrekening. Een lagere toevoeging lijkt momenteel 

(economische crisis) niet reëel. Overigens wordt de benodigde omvang van de “dubieuze 

debiteuren” bij elke jaarrekening opnieuw bepaald. Dit kan zowel tot een voor- als nadeel in de 

jaarrekening leiden. 
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Functie 930-940 gemeentelijke belastingen 
 

1.  Wat zijn de budgetten? 
 

 

 
 

 

2.  Wat is de ruimte in het beleid? 
 

1. Wat zijn wettelijke kaders? 

Belastingwet. 

Invorderingswet. 

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 

 

2. Welke wettelijke taken? 

Heffing en invordering gemeentelijke belastingen: 

- Onroerende zaakbelastingen 

- Baatbelasting 

- Hondenbelasting 

- Reclamebelasting 

- Precariobelasting. 

Uitvoering wet WOZ. 

 

3. Welke niet wettelijke taken? 

Geen. 

 

4. Voeren we de taken van de functie / het hoofdproduct uit in een 

Gemeenschappelijke regeling? 

Nee. 

 

5. Welke contractuele verplichtingen heeft gD?  

Geen. 

 

6. Op welke taken zijn er keuzes mogelijk? 

Wettelijke taken: 

Hoogte van belastingtarieven. 

Voor OZB is daarbij richtinggevend, de onbenutte belastingcapaciteit. In de begroting 2014 circa 

€ 2,5 miljoen. In de begroting 2014 is deze optie al genoemd om het structurele tekort van 

€ 3 miljoen in het meerjarenperspectief, gedeeltelijk te dekken. Toen is als richtinggevend bedrag 

€ 1 miljoen genoemd. 

 

Niet wettelijke taken 

De toeristenbelasting is opgevoerd bij de vorige bezuinigingsronde. Uiteindelijk heeft de raad 

besloten niet over te gaan tot invoering ivm de lage opbrengst, hoge uitvoeringskosten en nadelige 

invloed op de economie.  
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Bijlage analyse ontwikkeling loonsom 2012 naar begroting 2014 
 

De totale loonsom in de begroting 2014 bedraagt 28,4 miljoen waarvan 0,4 miljoen eenmalig. 

Resteert een structurele raming in 2014 van € 28 miljoen.  

Op 31 december 2012 was de structureel beschikbare loonsom 28,2 miljoen. 

De structureel beschikbare loonsom daalt per saldo met ruim2 ton ( € 247.000).  

De verschillen worden hierna toegelicht. 

 

Ombuigingen (voorjaarsnota 2011/begroting2012)  -/- € 1.083.000 

De loonsom is als gevolg van ombuigingsmaatregelen verlaagd. Het betreft de volgende posten:  

Voor de jaarschijf 2013 is een taakstelling verwerkt van  € 446.000  

Voor 2014 van  € 158.000  

In 2012 is een taakstelling van de jaarschijf 2011 alsnog ingevuld van  € 50.000 

In het Strategisch personeelsplan (SPP) is ook een taakstelling opgenomen op de loonkosten vanwege 

het teruglopen van de projecten. Dit zijn besparingen op de loonsom maar levert geen 

begrotingsruime op. De besparing leidt ertoe dat de terugloop in de projecten niet leidt tot extra 

loonkosten ten laste van de algemene middelen. In 2013 en 2014 wordt deze loonsom teruggebracht 

met  € 170.000 

Daarnaast is vooruitlopend op de taakstelling voor 2015 al gerealiseerd  € 259.000 

 

In totaal wordt daarmee in 2013 en 2014 ruim 1 miljoen omgebogen op de loonsom. 

Dit zijn de ombuigingen op de zuivere loonsom. Daarnaast wordt in deze jaren ook bezuinigd op de 

loonsomgerelateerde budgetten. 

 

CAO (financiële monitor 2012)  + € 70.000 

Tegenover deze daling staan ook een aantal ontwikkelingen die leiden tot een ophoging.  

Deels door invloeden van buiten af zoals de doorwerking van de cao afspraken (70.000). Deels door 

eigen keuzes. De stijging als gevolg CAO wordt opgevangen binnen de vergoeding die wij ontvangen 

in de algemene uitkering.  

  

ICT samenwerking (financiële monitor 2013)  + € 533.000 

Een van de keuzes die leidt tot een ophoging het loonsombudget is de samenwerking met naburige 

gemeenten op het gebied van ICT (toegelicht in de financiële monitor 2013). 

De samenwerking heeft ertoe geleid dat vanaf 2013 al het ICT-personeel en de ICT-budgetten 

binnen de afdeling Services van Doetinchem zijn gebracht . Door deze ontwikkeling is het 

loonsombudget structureel verhoogd met € 533.000. Via de dienstverlening-overeenkomsten (SLA) 

ontvangen wij hiervoor de vergoeding. De ICT-samenwerking is bij uitstek een voorbeeld waar de 

3K‟s waar gemaakt worden. Kontinuiteit en kwaliteit zijn duidelijk beter geborgd. En de 

schaalvergroting maakt dat de totale kosten ook betaalbaar blijven en dat er een structurele bijdrage 

kon worden geleverd aan de ombuigingen van € 100.000 vanaf 2013. 

  

Investeren in talent anticyclisch denken (begroting 2013)  + € 150.000 

De organisatie is het aan de samenleving verplicht om ook op de langere termijn de continuïteit in 

dienstverlening te kunnen garanderen. Door de toekomstige vergrijzing van de organisatie, de 

verwachte krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe taken die naar gemeente toe komen en de 

toenemende digitalisering, bestaat de noodzaak om te investeren in zittend en nieuw talent. Hierbij 

wordt ook aandacht besteed aan mogelijkheden voor jongeren in de vorm van stages en trainees. 

Uitgangspunt is wel dat de taken de benodigde capaciteit bepalen (en niet andersom).  

Als organisatie moeten we onze flexibiliteit in capaciteit behouden, waardoor we snel kunnen 

anticiperen op veranderingen. Maar we moeten ook niet te afhankelijk worden van uitzendkrachten. 

Het is belangrijk een gezonde modus te vinden waardoor we op momenten ook weer snel afscheid 

kunnen nemen van mensen. We faseren deze aanmelding, in het eerste jaar stellen we een bijdrage 

van € 50.000 voor, dit bouwt in 2015 op naar € 300.000. Ten opzichte van 2012 betekent dit een 

stijging van de loonsom met € 150.000 
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Informatiebeveiliging uit begroting 2014 (waarvan loonsom  + € 53.000) 

Vanaf 2011 wordt bij voortduring aandacht gevraagd om meer mogelijkheden te krijgen voor 

informatiebeveiliging. Een gemeentelijke organisatie is bij uitstek het voorbeeld van een 

informatieverwerkende organisatie. Alles draait om gegevens. Beveiliging van deze gegevens vraagt 

voortdurende aandacht. Bij diverse processen, gegevensbronnen(basisregistraties) krijgen we te 

maken met audits. Toetsing van onze processen krijgt volop vorm. Begeleiding hiervan vraagt volle 

aandacht. Voor uitvoering van maatregelen en begeleiden van audits moet structureel ruimte komen 

bij de afdeling Services.  

 

GBA onderzoek uit begroting 2014 (waarvan loonsom  + € 30.000) 

Aan binnen- en buitenlandse afnemers van de GBA wordt steeds meer de verplichting opgelegd een 

zogenoemde terugmelding te doen bij vermoeden van onjuistheden. De gemeente heeft de plicht snel 

en adequaat te reageren op terugmeldingen en meldingen van onderzoeken. Een onderzoek is al lang 

niet meer vrijblijvend, het heeft direct financiële en praktische gevolgen voor burger, afnemer en 

gemeente. Het aantal onderzoeken is flink opgelopen. Dit komt mede door veranderingen in de 

wetgeving op het sociale domein. Er mag bijvoorbeeld geen uitkering of toeslag worden verstrekt als 

er aanwijzingen zijn dat er onjuiste gegevens in de GBA staan. 

De toename van het aantal onderzoeken vergt meer personele inzet als gevolg van de wettelijke taak. 

We kunnen deze ontwikkeling niet opvangen binnen de krappe formatie. Wij registeren en 

monitoren de personele inzet nauw letten en komen op een halve formatieplaats extra inzet voor 

2013;  inclusief overhead  € 40.000. De verwachting is dat de formatie door deze nieuwe 

ontwikkelingen structureel  moet worden bijgesteld. 

 

Loonsom incidentele ophoging uit begroting 2014  + € 437.000 

Het gaat daarbij om € 300.000 tlv de compensatieagenda tbv uitvoeringskosten WWB 

€ 77.000 tbv zaaksgewijs werken en € 60.000 tbv de professionalisering van ICT.  

In de begroting 2014 worden deze posten nader toegelicht. 

 

 

 

Samenvatting van de structurele mutaties: 

 

Ombuigingen (voorjaarsnota 2011/begroting2012)  € -1.083.000 

CAO (financiële monitor 2012)  € 70.000 

ICT samenwerking (financiële monitor 2013)  € 533.000 

Investeren in talent anticyclisch denken (begroting 2013)  € 150.000 

Informatiebeveiliging uit begroting 2014 waarvan loonsom  € 53.000 

GBA onderzoek uit begroting 2014 waarvan loonsom  € 30.000 

Totaal structurele vermindering loonsom € -247.000 

 

 


