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onderwerp: Antwoorden op vragen over begroting 2015 in beeldvormende raad 

 

van: Wethouder Bulten (notitie opgesteld door H. Lammers) 

aan: raadsleden 

cc: college, directie 

datum: 28 oktober 2014 

 

 

In de beeldvormende raad van 16 oktober 2014 zijn vragen gesteld over de begroting 2015. 

Enkele ervan konden niet ter plekke worden beantwoord. Ze worden nu worden in deze 

notitie nader toegelicht.  

 

 

1. Gemeentepolis voor alle inwoners gD met een vastgesteld laag inkomen? 

 

In de raadmededeling nr. 2014-94 wordt een toelichting gegeven op de wijze van compensatie 

voor de zorgkosten vanaf 2014.  

De collectieve zorgverzekering Garantverzorgd (Gemeentepolis) is de voorziening die 

inwoners de mogelijkheid biedt zich te verzekeren voor hun medische kosten. De doelgroep 

voor de gemeentepolis wordt miv 2015 uitgebreid naar inwoners met een inkomen tot 120% 

van de bijstandsnorm en een vermogen tot de vermogensgrens van de Wet Werk en bijstand. 

Zie verder de raadsmededeling.  

 

 

2. Deregulering van fiscalisering verkeersboetes? 

 

Boetes door flitspalen? 

Al een aantal jaar staat er in Doetinchem een roodlichtcamera op de kruising Varsseveldseweg 

– Zuivelweg. Deze camera functioneert prima en de gegevens van de overtreders zijn snel 

voorhanden. Helaas is het niet mogelijk om deze gegevens zodanig te gebruiken dat de 

overtreders worden bekeurd. Het Landelijk Parket Team Verkeer verleent ons daar geen 

toestemming voor.  

 

De start van het project ‘roodlichtcamera’s’ 

Wij constateren dat op een aantal kruispunten in Doetinchem met regelmaat het rode 

verkeerslicht wordt genegeerd. Daarom is in 2012 besloten om het aantal flitspalen en 

camera’s uit te breiden. Momenteel beschikken we over 7 flitskasten en 2 camera’s. Deze 

camera’s laten we rouleren tussen de verschillende kasten. 

Met de roodlichtcamera’s willen we overtreders registreren met als bovenliggend doel dat alle 

weggebruikers zich aan de regels houden. Omdat afdwingen middels een boete niet tot de 

mogelijkheden behoort, willen we weggebruikers confronteren met het aantal overtredingen 

dat op een kruispunt wordt gemaakt. Verschillende ideeën hebben de revue gepasseerd. Zo is 

overwogen om de kentekens van de overtreders te publiceren en overtreders aan te schrijven. 

Hiervoor krijgen wij van het College Bescherming Persoonsgegevens geen toestemming omdat 

dit in strijd is met de privacyregels. Wij mogen wij geen kentekengegevens opvragen met als 

doel overtreders aan te schrijven. Onze werkwijze is nu als volgt: 

1 Op de kruisingen waar de camera gestaan heeft een week later een display / lichtkrant  

plaatsen waarop het aantal overtredingen van die betreffende week wordt getoond. 

Deze display zal net als de camera rouleren. 

2 Als blijkt dat op vast momenten het rode licht wordt genegeerd, wordt de politie 

ingeschakeld om hier te handhaven. 

 

 



20 oktober 2014  

Antwoorden op vragen over begroting 2015 in beeldvormende raad 16-10-2014 
 

Pagina 2 van 5 

J:\Financien\Advies Planning & Control\Begrotingen\Programmabegroting 2015\College en Raad\2014-10-28 Notitie 

antwoorden op vragen beeldvormende raad 16-10-2014.docx 

 

Huidige stand van zaken 

Inmiddels zijn we ruim een jaar (sinds april 2013) bezig met het registreren van automobilisten 

die het rode licht negeren en te hard rijden. De gemeten aantallen worden wekelijks met 

prikkelende teksten op de lichtkrant bij de desbetreffende kruising getoond om weggebruikers 

met hun gedrag te confronteren.  Ook heeft de politie op bepaalde momenten gerichte 

controles uitgevoerd. Als we kijken naar de overzichten van de verschillende kruispunten zien 

we in het begin een  effect van de camera maar naar mate de tijd vordert neemt het aantal 

roodrijders toch weer toe.  Het aantal roodlichtnegeerders op vijf kruispunten blijft 

onaanvaardbaar. Bij verkeersongevallen waarbij één van de deelnemers het rode verkeerslicht 

negeert, vallen in veel gevallen gewonden. Daarom is er ons alles aan gelegen om deze 

aantallen terug te dringen. Daarbij hebben wij wel de hulp van het Openbaar Ministerie nodig.  

Daarom treden we binnenkort nogmaals in overleg met het Openbaar Ministerie om de 

mogelijkheden te bespreken 

 

Parkeerbelasting 

Op een groot aantal locaties in de gemeente Doetinchem is er sprake van betaald parkeren cq 

wordt er parkeerbelasting geheven. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke parkeerverordening. 

Als uit controle blijkt dat een verkeersdeelnemer zijn voertuig op een betaald parkeerlocatie 

heeft geparkeerd en geen of te weinig parkeergeld heeft betaald, wordt een naheffingsaanslag 

parkeerbelasting opgelegd. Een naheffingsaanslag is geen boete maar een naheffing voor niet 

betaalde parkeerbelasting. Een naheffingsaanslag wordt geïnd door de gemeente.  

 

Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). 

Als een handhaver (Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)) constateert dat met een 

voertuig danwel door een persoon een verkeersovertreding ingevolge de Wet Mulder is 

begaan, stelt deze een zgn. aankondiging van beschikking op. Voorbeelden van een 

aankondiging van beschikking;  

 parkeren in openbaar groen,  

 parkeren op het trottoir,  

 parkeren in parkeerverbod. 

 rijden in het voetgangersgebied  

 

De aankondiging van beschikking wordt verzonden naar en geïnd door justitie, het Centraal 

Justitieel Incassobureau (CJIB).  Voor elk aangeleverde beschikking ontvangt de gemeente (nog) 

een proces verbaal (PV) vergoeding van € 25. 

 

Bestuurlijke strafbeschikking. 

Met ingang van 1 november 2010 is het in de gemeente Doetinchem mogelijk een Bestuurlijke 

Strafbeschikking uit te schrijven. De politie richt zich steeds meer op haar kerntaken en dat 

betekent dat er minder tijd en capaciteit is voor het bestrijden van veel voorkomende vormen 

van overlast, zoals loslopende - en poepende honden, verkeerd aangeboden huisvuil, 

wildplassen. Daarmee kregen gemeenten de mogelijkheid om handhavend op te treden tegen 

veel voorkomende vormen van overlast zonder dat ze daarbij afhankelijk zijn van de politie. 

Het is een strafrechtelijk instrument waarmee een lik-op-stuk beleid gevoerd kan worden bij 

de bestrijding van overlast en kleine ergernissen in de openbare ruimte. De bestuurlijke 

strafbeschikking wordt eveneens verzonden naar en geïnd door het Centraal Justitieel 

Incassobureau. Voor elk aangeleverde beschikking ontvangt de gemeente (nog) een proces 

verbaal vergoeding van € 40. 

 

Proces Verbaal vergoeding vervalt miv 2015? 

De minister van justitie is van plan om de schrijfvergoeding voor proces verbalen met ingang van 1 

januari 2015 af te schaffen. De VNG wenst hiermee echter niet akkoord te gaan en heeft in dit 

verband een brief aan de Tweede kamer verzonden met argumenten de PV vergoeding voor 

de gemeenten te behouden.  
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3. Nadere toelichting op het groot onderhoud wegen? 

 

Oorzaak van het probleem 

In 2013 is onderzoek door het adviesbureau KOAC gedaan naar de onderhoudstoestand van 

een aantal doorgaande asfalt wegen binnen gemeente Doetinchem. Het definitieve rapport is in 

december 2013 aan de gemeente aangeboden, waardoor nu de financiële gevolgen bekend zijn. 

Het onderzoek  is uitgevoerd omdat er in een aantal wegvakken schades zichtbaar zijn die 

vermoedelijk vanuit de fundering komen. Schades die uit de fundering komen, ontstaan door 

veroudering van de asfaltverharding in combinatie met een toename van de hoeveelheid 

verkeer.  

 

De afdeling BUHA heeft geld voor het uitvoeren van onderhoud aan de bovenste laag van de 

asfaltconstructie, maar niet voor het compleet vervangen van asfaltconstructies inclusief 

funderingen. Hiervoor is het gebruikelijk om aan het einde van de levensduur van de 

verharding van een weg een vervangingsbudget aan te vragen worden. In het geval van 

doorgaande wegen is dit bedrag relatief hoog, omdat de asfaltconstructie veel zwaarder is dan 

bijvoorbeeld in een woonwijk. Daarnaast is het risico op het ontstaan van gevaarlijke schades 

groter, omdat de verkeersbelasting op deze wegen het grootst is. Een aantal doorgaande 

wegen zit aan het einde van de levensduur. Daarom moeten er de komende jaren een aantal 

doorgaande wegen in goede staat gebracht worden (wettelijke taak). Volgens de wegenwet en 

het burgerlijk wetboek moeten wegen, bruggen en duikers die in beheer en onderhoud van de 

gemeente zijn in “goede” staat verkeren.  

 

Met behulp van asfaltboringen, deflectiemetingen (draagkracht metingen), weginspecties, 

verkeerstellingen, verkeersprognoses en rekenprogramma’s is bepaald welke maatregelen er 

nodig zijn aan de wegen om deze voor langere tijd in goede staat te brengen. Op deze manier 

worden financiën op de meest efficiënte manier ingezet, zodat kapitaalvernietiging voorkomen 

wordt. Ook wordt de overlast voor gebruikers, bewoners en winkeliers zo veel mogelijk 

beperkt. Na het uitvoeren van de maatregelen uit het onderzoek, hoeft voor lange tijd alleen 

regulier onderhoud uitgevoerd te worden.  

 

De meeste doorgaande wegen die door ouderdom en toename van verkeersbelasting 

vervangen moeten worden, voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen voor de inrichting van 

wegen.  Daarom is voor deze wegvakken gekeken welke concrete plannen er vanuit de 

shortlist van het mobiliteitsplan zijn. Indien mogelijk worden de werkzaamheden met elkaar 

afgestemd. Er zijn geen grote overlappen in werkzaamheden van de shortlist en de 14 wegen 

die gereconstrueerd moeten worden. 

 

De maatregelen die op de longlist van het mobiliteitsplan staan, zijn (nog) niet concreet. 

Daarom wordt het onderhoudsbudget voor de wegen waar raakvlak met maatregelen van de 

longlist zijn volledig aangevraagd. Als de plannen van de longlist in de toekomst toch concreet 

worden, dan worden de onderhoudswerkzaamheden afgestemd met deze werkzaamheden. 

 

Financiën 

 

De totale kosten voor het in goede staat brengen van de doorgaande wegen worden geraamd 

op € 8.000.000,-. De dekking hiervan is als volgt: 

 

Provinciale bijdrage (geen definitieve toezegging):     € 1.840.000,-     

Dekking uit jaarlijks onderhoudsbudget:        € 3.160.000,-     

Activeren van deel groot onderhoud doorgaande wegen:   € 3.000.000,- +     

       totaal   € 8.000.000,-     
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Het tekort voor het in goede staat brengen van de doorgaande wegen bedraagt € 3.000.000,-. 

Dit tekort wordt geactiveerd: de jaarlijkse rente- en afschrijvingskosten zullen de komende 

acht jaren oplopen tot circa €180.000 (structureel cumulatief € 26.000 per jaar). 

 

Een aantal van de onderzochte wegen heeft een belangrijke functie voor de bereikbaarheid van 

de achterliggende regio. Het gaat om 2 routes met een verbindende functie tussen de regio 

Achterhoek en de snelweg A-18: Ook is de bereikbaarheid van de regionale voorzieningen in 

Doetinchem via deze 2 routes belangrijk voor de Achterhoek. Het gaat om de routes: 

- Europaweg-Liemersweg-Energieweg  

- Terborgseweg-Bedrijvenweg-Ondernemingsweg-Oostelijke Randweg- Zelhemseweg.  

De gemeente Doetinchem heeft daarom de provincie om een bijdrage gevraagd. Hierover is 

(nog) geen definitieve toezegging gedaan. 

 

Bijlagen met overzichten en kaarten doorgaande wegen 

In bijgevoegde overzichtstekening is te zien welke doorgaande wegen vervangen worden of 

andere grootschalige maatregelen nodig hebben om voor een lange periode (20-40 jaar) in 

goede staat te blijven. Op de kaart zijn de complete routes aangegeven. Het onderhoud vindt 

niet altijd plaats over de gehele weglengte, omdat weggedeeltes die nog voor langere tijd in 

goede staat verkeren, niet vervangen hoeven te worden. Ook is een overzicht bijgevoegd met 

daarop de planning en te maken kosten per jaartal. Op aanvraag is het hele rapport van KOAC 

beschikbaar. Dit rapport ligt bij Griffie ter inzage, de contactpersoon hiervoor is B. Römer. 

 

 

4. Toelichting op kosten WOZ? 

 

Het vaststellen van WOZ-waarden en het heffen van belasting is een wettelijke taak voor de 

gemeente. De Woz waarde van een object is de basis voor de belastingheffing door de 

gemeente. Daarbij is wettelijk bepaald dat de Woz waarde aangeleverd moet worden  aan 

Waterschap en Belastingdienst. Voor deze instanties is de Woz waarde tevens basis voor de 

belastingheffing. 

De waarderingskamer ziet nauwlettend toe op de uitvoering van de WOZ-administratie. In dit 

verband gelden er stricte uitvoeringseisen voor de gemeente. De accountant ziet toe op het 

systeem van belastingheffing. Jaarlijks vinden controles plaats op de uitvoering door deze 

instanties. De uitvoeringskosten bedragen € 964.000. Dit bedrag is inclusief overhead. 
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Met deze investering wordt € 26,7 miljoen aan gemeentelijke belastingopbrengsten per jaar 

binnengehaald.   

 

 
 

Vergelijking met andere gemeenten 

 

Bij de vergelijking van de kosten in de gemeente Doetinchem met andere gemeenten is het 

eenvoudigst om de totale kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ per WOZ-object te 

vergelijken met die van andere gemeenten. In onderstaand overzicht is dit gedaan voor de 

totale kosten gemaakt in de jaren 2012 en 2013. De gemiddelde kosten per object in de 

gemeente Doetinchem zijn vergeleken met alle gemeenten met globaal hetzelfde aantal WOZ-

objecten (zelfde grootteklasse) en vergeleken met alle gemeenten die respectievelijk in 2012 

en/of in 2013 deelgenomen hebben aan de benchmark WOZ-kosten. De resultaten van deze 

vergelijking zijn in onderstaande tabel zichtbaar. Tussen haakjes wordt het aantal gemeenten 

vermeld. 

Tabel 7.3: Vergelijking gemiddelde kosten per object over de jaren 2012 en 2013 

 
Doetinchem 

gemeenten met 

vergelijkbaar aantal 

WOZ-objecten 

alle 

gemeenten 

WOZ-kosten per object in 2012 € 17,16  € 16,27 (19)  € 15,94 (99)  

WOZ-kosten per object in 2012 

(personeelskosten en overhead 

op basis van DAR-tarieven) 

€ 16,20  € 16,56 (19)  € 16,14 (99)  

WOZ-kosten per object in 2013 € 17,08  € 18,82 (23)  € 16,88 (103)  

WOZ-kosten per object in 2013 

(personeelskosten en overhead 

op basis van DAR-tarieven) 

€ 16,12  € 18,70 (23)  € 16,96 (103) 

Bron: Benchmark WOZ (Waarderingskamer) 

 

 

5. Concretisering van nieuwe acties in de begroting 2015? 

 

De acties uit de begroting 2015 worden eind 2014 door de afdelingen vertaald in hun 

jaarplannen 2015. Op basis van de jaarplannen worden de acties opgenomen in de dinamische 

jaarplanning (DJP) voor de raad. In de DJP van januari 2015 zijn de acties uit de jaarplannen 

vertaald. Dan krijgt de raad inzicht in de uitwerking en de fasering van de acties uit de 

begroting 2015. 


