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Bestuurlijke inleiding
programmabegroting 2016

Een gezonde gemeente heeft z’n financiën op orde, zo stelden we in ons coalitieakkoord. Aan
die belofte houden wij ons. De programmabegroting 2016 is vernieuwd, zowel inhoudelijk
als financieel. Aanpakken, samenwerken en kiezen: een duurzame economie, een vitale
samenleving, participerende burgers en overheid vormen de basiselementen van onze koers.
Deze komen in onze programma’s steeds terug.
Aanpakken voor Doetinchem
We willen de ambitie van vitale centrumstad in de Achterhoek waarmaken en daar gaan we
deze collegeperiode volop mee aan de slag, bijvoorbeeld door onze inzet op terreinen als het
woonklimaat, duurzaamheid en economie. We investeren in een duurzame toekomst, maar
even belangrijk is het dat we de dingen afmaken waar we aan begonnen zijn en doorgaan met
zaken die goed lopen.
Over de veranderende rol en taakopvatting van de overheid is al veel gesproken en geschreven,
niet in de laatste plaats in de kerntakendiscussie van de raad. Als overheid worden we steeds
meer een van de spelers in het veld, waarbij anderen (inwoners, ondernemers, organisaties)
initiatiefnemer zijn of zelf taken oppakken. De door de raad gekozen richtingen leiden tot
een nieuwe aanpak bijvoorbeeld in het culturele veld en bij de sport. De meerjarig sluitende
begroting die wij uw raad presenteren is het resultaat van een zorgvuldige financiële koers.
Tegelijkertijd investeren we de komende jaren in een aantal cruciale thema’s en maken
we scherpe keuzes voor herprioritering. We volgen daarbij de lijn die is uitgezet in het
coalitieakkoord, de kerntakendiscussie en de voorjaarsnota. Een gemeentebestuur dat z’n
huishoudboekje op orde heeft, kan de energie richten op de toekomst en het vormgeven aan
de inhoudelijke ambities waarvoor we staan. Dan doen we dan ook met volle overgave.
Samenwerken en kiezen
Voor ons bestuur betekent de herbezinning ook dat we moeten kiezen. Dat vindt u terug
in deze begroting. Zo zoeken we op het gebied van woningbouw nadrukkelijk afstemming
met onze buurgemeenten en de provincie over de kwaliteit en kwantiteit van onze
woningbouwplannen. We hebben daartoe samen een Regionale Woonagenda 2015-2025
opgesteld. Een belangrijk thema is de onderlinge verdeling van het aantal nog toe te voegen
woningen. Wij zelf gaan ervan uit dat er tot 2025 in onze gemeente nog ruimte is voor
1375 nieuwe woningen. Dat is minder dan uit eerdere prognoses naar voren kwam. Wij
vinden het belangrijk dat de woningen die nog wel gebouwd kunnen worden, ook werkelijk
aan de marktvraag voldoen en op de goede plek komen. We zullen dus moeten kiezen: niet
alle projecten hebben evenveel prioriteit. De keuzes die we hierin maken –en de financiële
consequenties die deze hebben- vindt u terug in de Herijking Woningbouwstrategie 2015.
Het beheer van gebieden die niet meer of nog niet worden ingevuld door andere functies,
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zoals de woningbouwlocaties maar ook vrijkomende schoolgebouwen, vraagt onze aandacht.
Aangezien dit soort vraagstukken toeneemt, is het van belang om daar beleid voor te
formuleren.
Als we kijken naar het thema cultuur, zien we dat de culturele organisaties in de stad op een
andere wijze willen samenwerken. Op die manier werken we aan een goed en divers aanbod
voor onze inwoners, waarbij we op termijn ook besparen op de organisatiekosten. Ook in
het domein sport kijken we naar een andere, slimmere samenwerkingsvorm, om een optimaal
sportaanbod te bieden aan een veranderende samenleving.
Besparen doen we op de domeinen van het onderhoud van wegen en openbaar groen.
Uiteraard op een wijze die het woongenot en de leefbaarheid zo goed mogelijk op peil
houden en de veiligheid waarborgen. Voor het parkeerfonds en het gemeentelijk vastgoed
kiezen we voor een nieuwe opzet. Analyses van ons financieringsbeleid, ons subsidiebeleid en
uitvoeringskosten van het armoedebeleid leiden tot concrete besparingsmogelijkheden.
We passen onze eigen organisatie daarop aan maar vragen ook van onze partners en
zorgaanbieders verdergaande samenwerking. In de komende jaren zal dat ook steeds vaker
leiden tot een andere wijze van financieren. We zullen zien dat partijen gezamenlijk gaan
begroten om het gewenste doel te bereiken. Dat geldt ook voor onszelf in de samenwerking
met andere gemeenten. Zo benutten we de kracht van onze verdienmodellen. Uw raad zal de
komende tijd op diverse thema’s de uitgewerkte inhoudelijke keuzes krijgen voorgelegd.
Werken aan een duurzame economie
Economische ontwikkeling is uiteraard vooral een bovenlokaal thema. Faciliteren van het
bedrijfsleven en samenwerking met de provincie en regionaal zijn daarbij sleutelwoorden.
De Achterhoek heeft een gezamenlijke aanpak ontwikkeld die inzet op innovatie in sterke
sectoren, aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs en het versterken van de relaties met
Duitsland.
Een vitale binnenstad van centrumstad Doetinchem heeft een belangrijke lokale en regionale
functie. De ontwikkelrichting die we samen met ondernemers, bewoners, bezoekers en
de raad opstellen om de aantrekkingskracht van onze binnenstad voor de toekomst verder
te versterken, leidt in 2016 tot de eerste concrete acties. Net als bij het opstellen van de
visie streven we ook bij de uitvoeringsagenda naar nieuwe benaderingen en innovatieve
samenwerkingsvormen voor een maximaal en gedragen resultaat.
De Achterhoek in 2030 energieneutraal, een regionale ambitie waar we in deze collegeperiode
fors op willen inzetten. In ons uitvoeringsplan zetten we in op het verlagen van energieverbruik
en het opwekken van schone energie. Dat doen we doordat we als gemeente het goede
voorbeeld geven, inzetten op zonne-energie en met een innovatieve dorps- en wijkgerichte
benadering. Ook ons vernieuwde afvalbeleid zal in 2016 zijn vruchten afwerpen en een bijdrage
leveren aan een duurzame samenleving.
De voltooiing van de oostelijke randweg levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid
en verkeersdoorstroming in de regio. Onze inzet voor de komende tijd zal zich richten op
de verbetering van de bereikbaarheid per spoor, per fiets, de basismobiliteit en de digitale
ontsluiting van het buitengebied.
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Werken aan een vitale samenleving
Het sociaal domein blijft in 2016 voor ons de hoogste prioriteit houden. De werkwijze
die we in 2015 hebben ingezet, kristalliseren we in 2016 verder uit. We zien dat in dit
domein samenwerking een hoge prioriteit heeft. Niet alleen met de gemeenten uit onze
regio maar ook met instellingen en bewoners. Zo zien we dat in de transformatietafel zorg
zowel gemeenten als zorgaanbieders en de grootste zorgverzekeraar samen werken aan de
vernieuwing van ons zorglandschap. Maar ook op lokaal niveau pakken we met elkaar en voor
elkaar door. We noemen in dit verband onze onverminderde aandacht voor vrijwilligers en
mantelzorgers en de vernieuwende aanpak van dak- en thuislozen en ‘lastige huurders’ samen
met Sité Woondiensten. Met de bouw van het integraal kindcentrum IKC Noord zien we de
samenwerking tussen onderwijs en zorg in deze wijken concreet vorm krijgen.
In dit jaar zien we een verdere verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene
voorzieningen. Dit in lijn met de uitgangspunten uit de DDK waarin we inzetten op preventie
en zelfredzaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld op het terrein van werk en inkomen dat we
veel meer kijken wat mensen wel kunnen en dat we bedrijven uitdagen om aan te geven
waar hun behoeften liggen. Vanuit de filosofie dat alle mensen die wij begeleiden naar werk
of dagbesteding van waarde zijn, steken we veel meer in op een actieve en resultaatgerichte
samenwerking met het bedrijfsleven. Ook voor de toegenomen instroom van nieuwkomers
zullen we een passende oplossing vinden. Wel merken we op dat we veel ambtelijke en
bestuurlijke aandacht en inzet kwijt zijn aan de lobby voor een rechtvaardig en realistisch
bekostigingsmodel voor de taken in het sociaal domein.
Participerende inwoners en overheid
Dat onze inwoners graag hun steentje bijdragen aan het ontwikkelen van nieuw beleid blijkt
wel uit het succes van het inwonerspanel ‘Doetinchem spreekt’ dat we in 2015 opzetten. In
korte tijd groeide dit panel met ruim 2000 leden uit tot een van de grootste van Nederland.
Een prachtig en waardevol instrument waar we voor vele andere onderwerpen nog graag
gebruik van willen maken. Ook succesvolle financiële instrumenten die bijdragen aan meer
initiatief vanuit de samenleving houden bij ons hoge prioriteit, zoals de wijkbudgetten en het
Naoberfonds.
In diverse projecten en beleidsthema’s experimenteren we met burgerparticipatie. De aanpak
van het aanvalsplan binnenstad is hiervan een voorbeeld en de vele ideeën die dit proces heeft
opgeleverd, tonen aan dat we aansluiten bij een behoefte in de samenleving. In het kader van
de vernieuwing van de noordelijke wijken starten we met een pilot West-Indische buurt. De
bewoners krijgen daarin een belangrijke stem bij de inrichting van hun wijk.
We zien in onze samenleving steeds meer dat inwoners en partijen uit de samenleving zelf
het initiatief nemen en met ideeën en voorstellen bij de overheid komen. Het is dan niet de
overheid die aan inwoners vraagt om te participeren, maar het zijn inwoners die de overheid
vragen om te participeren. Overheidsparticipatie met een mooi woord. De overheid van
de toekomst is nog meer dan nu in staat om in soepele samenwerking met bewoners in te
spelen op initiatieven. Uit de samenwerking met de wijk- en dorpsraden is een leertraject
voortgekomen dat onze organisatie hier verder op inricht. In het laatste kwartaal van 2015
formuleren bestuur en management van de gemeente Doetinchem samen met leden van de
wijk- en dorpsraden en een aantal actieve bewoners de visie en leerpunten.
6

In 2016 volgt hieruit een training voor de hele ambtelijke organisatie. Daarbij sluiten we aan
op onze organisatieontwikkeling, waarbij open en flexibel de kernwoorden zijn. Een organisatie
die ‘van buiten naar binnen’ denkt en handelt en waarbij de uitvoerende organisatieonderdelen
maximaal de ruimte krijgen om te presteren.
Financiën op orde
Zoals gezegd, een gezonde gemeente moet de financiën op orde hebben. We stellen vast dat
de begroting 2016 een structureel sluitend resultaat heeft voor alle vier jaren 2016-2019.
We spreken dan ook van een gezond meerjarenperspectief. Dit, terwijl we ook investeren
in nieuwe ambities. Daar staat tegenover dat we wel moeten herprioriteren op bestaande
taakvelden. Daarmee pakken we de komende jaren inhoudelijke en financiële uitdagingen op.
In de komende jaren ramen we daarnaast nog incidentele uitgaven. Op basis van de
voorjaarsnota 2015 investeren we € 1,1 miljoen in wijken. Voor de herijking van de
woningbouwstrategie moeten we een extra reserve aanleggen van € 9 miljoen. Dat leidt tot
incidentele uitgaven waardoor het begrotingsresultaat nadelig sluit.
Meerjarenperspectief Doetinchem
(bedragen x € 1.000)
Structureel resultaat begroting
Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. algemene reserve

2016

2017

2018

2019

1.126

289

796

1.645

-4.809

-1.496

-1.204

-355

Het weerstandsvermogen van onze gemeente is toereikend om tegenvallers en risico’s op te
vangen. De algemene reserve beweegt in de periode 2016-2019 tussen de € 12,6 miljoen en
€ 9,7 miljoen. Daarnaast hebben we voldoende buffers voor risico’s op specifieke thema’s.
Bovendien wordt € 9 miljoen extra gereserveerd voor risico’s in de woningbouw. We zijn
daarom van mening dat de algemene reserve in deze perspectiefperiode op een verantwoord
niveau blijft. In hoofdstuk 3 ‘Financiële positie’ treft u een uitgebreide beschrijving van de het
financieel perspectief.
Over onze begroting, die tegelijk ambitieus en realistisch is, gaat ons college graag met uw raad
in gesprek.
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Hoe besteden we het geld van de begroting en waar komt het vandaan?
Uitgaven
Waar gaat het naartoe (€ 206,8 mln.)?
Uitgaven
Waar gaat het naartoe (€ 206,8 mln.)?
Openbare orde
en
veiligheid:
4,2
Openbare
orde
Algemene
mln.
en veiligheid: 4,2
financiële
Algemene
mln.
middelen:
financiële8,5
mln. 8,5
middelen:
mln.
Bestuur,
organisatie
Bestuur, en
bedrijfsvoering:
organisatie en
8,1 mln.
bedrijfsvoering:
8,1 mln.

Economie en
werk: 2,1 mln.
Economie
en
Onderwijs: 7,6
werk: 2,1 mln.
mln. 7,6
Onderwijs:
mln.

Wonen en
woonomgeving:
Wonen en
29,5 mln.
woonomgeving:
29,5 mln.

Sociaal domein:
109,4domein:
mln.
Sociaal
109,4 mln.

Inkomsten
Inkomsten
Waar komt het vandaan (€ 206,8 mln.)?
Waar komt het vandaan (€ 206,8 mln.)?

Rijksbijdrage
Rijksbijdrage
sociaal
domein
sociaal
domein
(DDK)
(DDK)
60,3
mln.
60,3 mln.

Rijk uitkering
Rijk uitkering
gemeentefonds
gemeentefonds
56,2 mln.
56,2 mln.
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Cultuur en
cultuurhistorie:
Cultuur en
6,8 mln.
cultuurhistorie:
6,8 mln.
Sport: 5,5 mln.
Sport: 5,5 mln.
Bereikbaarheid:
11,7 mln.
Bereikbaarheid:
11,7 mln.
Landschap,
natuur &
Landschap,
recreatie:
natuur & 6,6
mln. 6,6
recreatie:
mln.
Duurzaamheid
en milieu: 6,8
Duurzaamheid
mln. 6,8
en milieu:
mln.

Overige
Overige
inkomsten
inkomsten
programma's
programma's
(reserves en
(reserves en
voorzieningen,
voorzieningen,
grondexploitatie
grondexploitatie
en rente)
en
rente)
42,2
mln.
42,2 mln.
Leges &
Leges &
retributies
retributies
14,2 mln.
14,2 mln.

Belastingen
Belastingen
15,7 mln.
15,7 mln.
Doeluitkeringen
Doeluitkeringen
Rijk
Rijkmln.
18,2
18,2 mln.

1

1

2

Toelichting
op de Programma’s

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Openbare orde en veiligheid
Economie en Werk
Onderwijs
Cultuur en cultuurhistorie
Sport
Bereikbaarheid
Landschap, natuur en recreatie
Duurzaamheid en milieu
Wonen en woonomgeving
Sociaal domein
Bestuur,organisatie en bedrijfsvoering
Algemene financiële middelen
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Programma 1. Openbare orde en veiligheid
Missie/visie

Voor de openbare orde en veiligheid zetten we in op preventie en werken we
optimaal samen met politie en brandweer. De aandacht voor handhaving blijft geborgd.
Onze centrumfunctie ontwikkelt zich steeds verder (aanvalsplan binnenstad). Dit
brengt extra taken met zich mee. Willen we effecten die hieruit voortvloeien ook
goed beheersen, zullen we scherpe keuzes moeten maken, samenwerking moeten
zoeken met betrokkenen en een beroep moeten doen op de verantwoordelijkheden
binnen de samenleving.
Beleidskaders:
- Kadernota Veiligheid
- Handhavingsbeleidsplan
- Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2016

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Openbare orde en veiligheid (Joosten)
Inrichting ‘Oranje Kolom’, organisatie bevolkingszorg in Noordoost Gelderland.
Actualiseren handhavingsplan.
Notitie drugsbeleid.
Huisvestingsplan dierentehuis Achterhoek (wethouder Telder).

indicator
waardering
veiligheidsgevoel

waarde
rapportcijfer
7.5

trend
stijgend

peildatum
2014

bron
Lemon

Wat gaat het kosten?

5
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Programma 2. Economie en Werk
Missie/visie

Het programma economie is er op gericht om het economisch klimaat in de
Achterhoek te versterken. We streven naar het vergroten van de werkgelegenheid,
onder andere door de vestiging van nieuwe bedrijven op het A18 Bedrijvenpark en het
Euregionaal bedrijvenpark (DocksNLD). De gemeente begeleidt ondernemers soepel
van het eerste contact naar de opening van een bestaand of nieuw pand. Niet alleen
Achterhoekse bedrijven moeten weten wat Doetinchem te bieden heeft. In onze regio
is men immers al goed bekend met het A18 Bedrijvenpark. De strategie is om onze
contacten met het bedrijfsleven verder uit te breiden naar andere regio’s en Duitsland
en nauw samen te werken met het Euregionaal bedrijvenpark (DocksNLD).
We zetten in op het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad en onze
bedrijventerreinen en we verbeteren de bereikbaarheid ervan. Een aanvalsplan voor de
toekomst van de binnenstad moet leiden tot het vergroten van de kracht en
levendigheid van de Doetinchemse binnenstad. 	
  
Beleidskaders:
- Economisch actieplan
- Evenementenbeleid
- Regiocontract (innovatie duurzame economie en slim en snel verbinden)
- Samenwerkingsagenda regio –rijk (thema werk)

2.1
doel

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Economie (Drenth)
- Toekomstbestendig maken van de binnenstad, het realiseren van een hoger
ambitieniveau, verbetering van samenwerking met externe partijen, toename
van economische activiteiten in de binnenstad (nieuwe bedrijven verleiden en
aantrekken en het vergroten van de consumentenbestedingen).
- Meer arbeidsplaatsen door aantrekkelijkheid centrum en bedrijventerreinen te
vergroten.
S/I
2016
2017
2018
2019
Uitvoeringsagenda
Aanvalsplan Binnenstad
S
-200
-500
-200
-100
Aanvalsplan voor de binnenstad. Een vitale binnenstad van centrumstad Doetinchem
heeft een belangrijke lokale en regionale functie. De ontwikkelrichting die we samen
met ondernemers, bewoners, bezoekers en de raad opstellen om de
aantrekkingskracht van onze binnenstad voor de toekomst verder te versterken, leidt
in 2016 tot de eerste concrete acties. Net als bij het opstellen van de visie streven we
ook bij de uitvoeringsagenda naar nieuwe benaderingen en innovatieve
2.1.1
samenwerkingsvormen voor een maximaal en gedragen resultaat.
In de gemeentebegroting reserveren we vanaf 2016 budgetten; oplopend in 2019 tot
€ 1 miljoen structureel. Hiermee verwachten we samen met andere partners,
substantiële investeringen te kunnen plegen. De raad ontvangt het visiedocument voor
de toekomst van de binnenstad nadat de resultaten van de enquête via het
inwonerpanel zijn geanalyseerd. Het visiedocument kan gelijktijdig met de begroting
worden behandeld.
2.1.2
Revitaliseren van de bedrijventerrein de Huet.
2.1.3
Revitaliseren van de bedrijventerrein Wehl (Nijverheidsweg).
Realisatie A18 Bedrijvenpark / DocksNLD (voortgangsrapportages).
2.1.4
5
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2.2
doel
2.2.1

Werk (Langeveld)
- Terugdringen beroep op bijstand en bevorderen mogelijkheden regulier werk.
- Efficiënte en effectieve organisatie voor uitvoering van de Participatiewet.
Dienstverlening aan ondernemers. Als het gaat om inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt organiseren we de dienstverlening aan ondernemers in regionale
samenwerking via het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Het
werkgeversservicepunt stelt de vraag van de ondernemer centraal. De dienstverlening
bestaat onder andere uit matching, begeleiding en het ontzorgen van ondernemers bij
diverse personeelsvraagstukken.

indicator
aantal
arbeidsplaatsen
arbeidsparticipatie
Leegstand
Percentage van
aantallen panden

Waardering
winkelvoorz.

waarde
32.400

trend
Licht dalend

peildatum
2014

75% (15-64jaar)
Detailhandel 15,4%
Horeca 8,3%
Kantoren 24,5%
Bedrijven 12,7%

bovengemiddeld

2014

bron
Arbeidsmarkt
monitor prov.Gld
CBS

2015

Gem. Doetinchem

80% tevreden

stabiel

2013

Waarstaatjegemeente

Wat gaat het kosten?

6
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Programma 3. Onderwijs
Missie/visie

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk jongeren hun opleiding afronden en zo een
goede start maken op de arbeidsmarkt.
We streven naar doelmatige en toekomstbestendige, en dus krimpbestendige,
huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs heeft te maken met
een teruglopend leerlingenaantal, waardoor leegstand dreigt. Onderwijsgebouwen
voor primair onderwijs zien we mede daarvoor zoveel mogelijk geïntegreerd in brede
wijkvoorzieningen. Het raakt daarmee het gemeentelijk accommodatiebeleid. Voor
het voortgezet onderwijs nemen de effecten van ontgroening ook toe. In visie op de
onderwijshuisvesting krijgt dit specifiek aandacht.

3
doel
3.1
3.2
3.3
3.4

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Onderwijs(huisvesting) (v.d. Meijs))
- Het aantal jongeren zonder startkwalificatie neemt af.
- Behoud kwaliteit onderwijsvoorzieningen.
Kadernotitie huisvesting onderwijs 2016.
Nieuwbouw basisschool Gaanderen.
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Noord (IKC).
Project Bondgenootschap bestrijding laaggeletterdheid regio Achterhoek (wethouder
Langeveld).

indicator
Waardering
onderwijsvoorz.

waarde
94% tevreden

trend
stijgend

peildatum
2012

bron
CBS (woon)

Wat gaat het kosten?

5
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Programma 4. Cultuur en cultuurhistorie
Missie/visie

Op het terrein van cultuur zorgen we voor breed toegankelijke culturele
voorzieningen en stimuleren we cultuureducatie voor de jeugd tot 14 jaar en
bevorderen we de cultuur(historische) beleving.
Beleidskaders:
- Gelderland Cultuurprovincie (nov. 2012)
- nota Doetinchem: Cultuurhistorierijk (2010)

4
doel

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Cultuur en cultuurhistorie (v.d. Meijs)
- Bevorderen leefbaarheid, levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente.
- Bevorderen beleving cultuur(historie).
- Randvoorwaarden voor lokale/regionale nieuwsvoorziening.
Samenwerking 3 culturele org.
S/I
2016
2017
2018
2019
En regionale samenwerking
S
300
300
Achterhoekse bibliotheken
1. Bestuursopdracht samenwerking drie culturele instellingen
In de raadsmededeling van 7 juli 2015 (nr. 2015-72) is het beoogde
besluitvormingsproces rond de bestuursopdracht geschetst. De bestuursopdracht
wordt in drie fases uitgewerkt om de wensen van de gemeenteraad én de inzet van de
instellingen te kunnen honoreren. In fase 1 staan cultureel ondernemerschap en de
culturele basisinfrastructuur centraal:
§ De producten die de gemeente via de huidige systematiek van
budgetovereenkomsten afneemt, zullen in een ander financieel kader hun
beslag vinden. Outpufinanciering zal de huidige budgetovereenkomsten gaan
vervangen. Nadere uitleg over outputfinanciering leest u in de notitie die bij de
begroting 2016 is geplaatst in het BIS.
§ Daarbij wordt de verhouding tussen verleende subsidies en de eigen inkomsten
van de drie instellingen voortaan als één totaal beschouwd. Het is de bedoeling
dat in de komende vier jaar dankzij het cultureel ondernemerschap geleidelijk
aan een substantieel andere verhouding ontstaat tussen het totaal aan subsidies
en de eigen inkomsten. Zo komt er enerzijds ruimte voor afname van
4.1
producten uit het pluspakket (zie hieronder) en kan er anderzijds bespaard
worden op gemeentelijke bijdragen. Mede door te leren van elkaars ervaringen
en die te integreren in ieders werkwijze binnen het cultuurcluster wordt in een
bestek van vier jaar een lager subsidieplafond in zijn totaliteit bereikt.
§ Om de regionale functie van de Doetinchemse culturele basisinfrastructuur te
kunnen waarborgen en daarmee sterk te staan in de regio wordt een
basispakket aan producten gedefinieerd. Het basispakket bestaat uit: 1)
schouwburg Amphion, 2) cultuureducatie binnenschools t/m 14 jaar, 3) filmhuis
en 4) een broedplaats voor culturele ontwikkelingen.
§ In een pluspakket is er ruimte voor o.a. cursussen, projecten, cultuureducatie
buitenschools en een werkplaats muziek.
§ Het basispakket vormt de kern van de culturele infrastructuur. Door in de
komende vier jaren een verschuiving aan te brengen in de verhouding
subsidie/eigen inkomsten (lees: verdienmogelijkheden te optimaliseren) kunnen
de drie instellingen ruimte creëren voor onderdelen van het pluspakket.
§ Als resultaat van de eerste fase verwachten wij minimaal vier
samenwerkingsvarianten met op neutrale wijze geschetste voor- en nadelen
5
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van elke variant. Hierbij moeten ook de financiële effecten en transitiekosten in
beeld worden gebracht, zowel wat betreft het activiteitenaanbod als wat
betreft het gebruik van de accommodaties.
In fase 2 volgt de uitwerking van één voorkeursvariant binnen het dan beschikbare
financiële meerjarenperspectief dat de gemeentelijke begroting 2016 levert. De
voorkeursvariant krijgt een maximaal resultaat tegen lagere kosten als bestuurlijk
kader mee. Oftewel, welke producten kan de gemeente afnemen en welke prijs heeft
zij daar voor beschikbaar. Instellingen en college van b&w bespreken de keuze voor de
voorkeursvariant. Na overleg met het veld kiest het college voor een
voorkeursvariant en deze wordt uitgewerkt in een businesscase. Deze case maakt
onderdeel uit van een raadsvoorstel aan de beeldvormende raad medio november.
In fase 3 komen drie lijnen bij elkaar: een productbegroting op basis van de
voorkeursvariant, de organisatievorm en het gemeentelijk meerjarenperspectief met
subsidieplafonds. In deze fase worden deze lijnen uitgewerkt naar een convenant
tussen instellingen en gemeente dat vóór de Voorjaarsnota 2016 als raadsvoorstel kan
worden behandeld. Het convenant legt voor tenminste de komende vier jaar de
samenwerkingsafspraken vast.
De eerstvolgende stap met uw raad staat gepland op 19 november. In deze
informatieve bijeenkomst presenteren wij u de voorkeursvariant en alternatieve
varianten, voorzien van een onderbouwing waarin de beoordeling van de
afwegingscriteria uiteengezet wordt.
2. Regionale samenwerking Achterhoekse bibliotheken
De negen gemeenten die samen de vier Achterhoekse basisbibliotheken subsidiëren
hebben 20 mei 2015 geopteerd voor een gezamenlijke visie op het Achterhoekse
bibliotheekwerk. Op 2 oktober 2015 bespreken de 9 gemeenten en de huidige
bibliotheekorganisaties in de Achterhoek de insteek van die visie. Het voorstel is deze
visie te laten uitmonden in een drieledige opdracht aan de bibliotheken. Deze
opdracht bestaat uit:
1. Zoek de intensieve samenwerking op en kom tot eenheid van beleid tussen
gemeenten.
2. Dit leidt in 2018 tot één Bibliotheekorganisatie Achterhoek.
3. Maak een cultuuromslag en verleid (nieuwe) klanten.
Indien hierover bestuurlijk overeenstemming wordt verkregen, gaan de bibliotheken
vanaf november 2015 aan de slag. Bij het opstellen van een ondernemersplan op basis
van die visie en de erin verwoorde opdracht zijn de bibliotheekorganisaties leidend en
werken zij tevens de personele, huisvestings- en financiële componenten uit. Het moet
in maart 2016 leiden tot één Ondernemersplan Bibliotheek Achterhoek 2016 dat
vervolgens alle gemeenteraden wordt aangeboden. Uitvoering hiervan is dan mogelijk
per 2017.
Bijstellen subsidies
S/I
2016
2017
2018
2019
monumentale panden
S
45
We willen flexibeler inspelen op de actuele behoeften en ontwikkelingen op het
terrein van cultuurhistorie. Zo zien we in de afgelopen jaren dat er beperkt gebruik
wordt gemaakt van de subsidieregeling voor monumenteigenaren, met uitzondering
overigens van het laatste jaar. We stellen daarom voor om met ingang van 2016 een
4.2
groot deel van deze subsidiegelden, te weten € 45.000, aan te melden als
bezuinigingspost. Tegelijkertijd hebben we in het kader van onze voorjaarsnota 2015
structureel € 90.000 extra beschikbaar gesteld om cultuurhistorie een extra impuls te
geven. Al met al versterken we onze inzet voor cultuurhistorie. We zullen een
Toekomstagenda opstellen, waarin we de speerpunten voor de komende jaren
6
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4.3
4.4
4.5

concreet zullen benoemen. We zullen de subsidies voor monumenteigenaren hier
onderbrengen, zodat we ook in de komende jaren aan deze behoefte kunnen blijven
voldoen, voor zover deze bestaat.
De beschikbare gelden voor subsidies aan particuliere monumenteneigenaren
bedragen hierbij voor 2016 maximaal € 36.000.
Aanpassing subsidiëringmethodiek.
Actualiseren evenementenbeleid incl. uitvoering (i.r.t. aanvalsplan Binnenstad).
Mediabeleid. Uitvoering geven aan de gemeentelijke betrokkenheid bij het Regionaal
Mediacentrum (wethouder Telder).

indicator
cultuur als
vestigingsfactor

waarde
hoog

trend

peildatum
2012

bron
Vitaliteitsscan
Louter

Wat gaat het kosten?
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Programma 5. Sport
Missie/visie

Sport en bewegen zijn in onze visie van groot belang. Niet alleen voor een vitale
Doetinchemse bevolking. Sportactiviteiten en –verenigingen dragen er aan bij dat we
beleidsdoelstellingen op andere terreinen realiseren. Sportdeelname kan mensen op
het juiste spoor zetten om preventief aan hun gezondheid te werken en hun
participatie in de samenleving bevorderen. Vandaar dat we er naar streven om mensen
meer en langduriger aan het sporten te krijgen. Ook bij het beleidsveld sport geldt dat
we waar mogelijk taken overdragen aan de verenigingen, bijvoorbeeld het onderhoud
en beheer van sportaccomodaties.
Beleidskaders sport:
- Doetinchem in Vorm (DiV)
- Achterhoek in Beweging (vastgesteld regionaal sportprogramma met vertakkingen
naar accommodaties en breedtesportprojecten) (AiB)
- Gelderland Sport (provinciaal sportprogramma (GS)
- Brede Impuls Buurtsportcoaches (BSC)

5
doel

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Sport(Drenth)
- De juiste accommodatie op de juiste plaats.
- Sport als component van het ontwikkelen van een gezonde levensstijl.
- Behoud kwaliteit sportvoorzieningen.
- Ondersteuning van verenigingen bij de doorontwikkeling en het voorbereiden
op nieuwe keuzes (maatschappelijke taken/zelfwerkzaamheid).
- Sportstimulering op accommodaties.
Besparingsmaatregelen sport
S/I
2016
2017
2018
2019
S
100
100
100
Een groot deel van de besparingen denken we te realiseren in het sportcentrum
Rozengaarde. Rozengaarde BV heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Dit heeft
geresulteerd in hogere bezoekersaantallen en verbeterde financiële resultaten.
Daarom vinden we het verantwoord om de bijdrage uit de algemene middelen te
verminderen. Overigens was dat ook de bedoeling van de verzelfstandiging.
Een deel van de besparingen realiseren we in de overige sportfaciliteiten van de
5.1
gemeente. Deze zoeken we primair in efficiencyverbeteringen en organisatorische
maatregelen. Bij de verdere uitwerking van de Sportcoöperatie betrekken we deze
taakstelling. Het college maakt hiervoor een bestuursopdracht. De raad wordt uiterlijk
gelijktijdig met de begrotingsbehandeling met een raadsmededeling geïnformeerd over
de inhoud van deze opdracht. In de raadsmededeling wordt ook ingegaan op de
planning en het besluitvormingsproces.
Inzet voor EK vrouwenvoetbal
S/I
2016
2017
2018
2019
I
-50
-50
Doetinchem is speelstad voor het Europees Kampioenschap Vrouwenvoetbal 2017.
5.2
De uitgaven voor de side-events en de citydressing zullen gedeeltelijk door de
gemeente worden gedragen.
5.3
Vastgoedfonds(risicomanagement).
Duurzame bekostiging en instandhouding sportinfrastructuur, in relatie met invoering
5.4
Sportcoöperatie.
5.5
Doetinchem in Vorm - uitvoeringsagenda 2016.
5.6
Sportkader Achterhoek in beweging.
5.7
Beoordelen initiatieven van sportverenigingen.
5
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indicator
gezondheidsituatie
lichaamsbeweging

waarde
76% is tevreden
Gem. 4.6 uur

sportdeelname

46% is lid van
sportvereniging

trend

peildatum
2012
2012

bron
CBS (Woon)
CBS (Woon)

dalend

2013

Gelderse
sportfederatie

per week

Wat gaat het kosten?
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Programma 6. Bereikbaarheid
Missie/visie

Voor een goede economische ontwikkeling van zowel Doetinchem als de Achterhoek
is een optimale bereikbaarheid van groot belang. Bereikbaarheid is de ruggengraat van
onze regio en stad. We spelen in op de nieuwste trends en ontwikkelingen zoals de
decentralisatie van het openbaar vervoer, de toename van het aantal ouderen die
andere vervoermiddelen gebruiken, anders omgaan met vervoer voor specifieke
doelgroepen en regionalisering van mobiliteit. We willen snel, veilig en comfortabel
vervoer van en naar de Achterhoek en binnen en buiten Doetinchem. Daarbij streven
we zoveel mogelijk gelijkwaardige belangen na voor autoverkeer, openbaar vervoer en
fiets.
De komende jaren bezuinigen we op het onderhoud van wegen. Uitgangspunt blijft dat
de wegen schoon, heel en veilig zijn.
Beleidskaders:
- Mobiliteitsplan (2007)
- Samenwerkingsagenda Regio-Rijk (thema bereikbaarheid)

6
Doel

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Bereikbaarheid (Drenth)
- We verbeteren de bereikbaarheid van binnenstad, (winkel)voorzieningen
en bedrijventerreinen.
- Samen met gemeenten in de Achterhoek en de provincie streven we naar
(nieuwe) vormen van fijnmazige mobiliteit, zodat voorzieningen bereikbaar
blijven.
Mobiliteitsvisie
S/I
2016
2017
2018
2019
S
-75
-75
-75
-75
In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe mobiliteitsvisie 2016-2026.
Allereerst brengen we daartoe de ambities en doelstellingen van de gemeente in kaart
en brengen we deze in verband met ruimtelijk-economische en demografische
ontwikkelingen. Pas daarna zullen we inzoomen op de oplossingsrichtingen die vanuit
verkeer en vervoer kunnen worden geboden. Denk daarbij aan optimalisatie van
openbaar vervoer, het benutten van digitale mobiliteit, het gebruik van E-bike’s,
elektrische auto’s, laadpalen etc. Mobiliteit en bereikbaarheid staan echter niet op
zich; wegen, fietspaden, parkeervoorzieningen maken immers onderdeel uit van de
openbare ruimte. Wij betrekken bewoners, bedrijven, instellingen, vervoerders en
mede-overheden bij het opstellen van de mobiliteitsvisie. Zij maken zelf dagelijks van
de verschillende vervoersmodaliteiten gebruik en kunnen ons wensen en goede ideeën
aanreiken. Maar ook zijn zij belangrijk, omdat wij zoeken naar een nieuwe coalities en
6.1
samenwerkingsvormen om de plannen te kunnen uitvoeren.
Gelijktijdig met de begroting ontvangt de raad de uitgangspunten voor de nieuwe
mobiliteitsvisie. Nadat de raad de uitgangspunten heeft vastgesteld, zullen wij de
inhoudelijke visie opstellen, waarin een koers voor Doetinchem wordt bepaald voor
de komende 10 jaar. De planning is dat de Mobiliteitsvisie voorjaar 2016 door de raad
wordt vastgesteld.
Op dit moment is geen structureel mobiliteitsbudget meer beschikbaar. Verwacht kan
echter worden dat een centrumgemeente als Doetinchem ook in de toekomst budget
nodig heeft voor mobiliteitsvraagstukken. Vooruitlopend op de vaststelling van de
mobiliteitsvisie 2016-2026 worden daarom alvast mobiliteitsbudgetten in de begroting
gereserveerd, te weten € 75.000 per jaar, cumulatief. Vanaf 2019 dus € 300.000
structureel. De raad besluit bij het vaststellen van de mobiliteitsvisie over de
definitieve bestemming van de budgetten.
5
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Beperking bijdrage parkeren
S/I
2016
2017
2018
2019
aan algemene middelen
S
-1.300
150
150
In verschillende Planning & Control documenten is de afgelopen jaren al geconstateerd
dat de parkeerinkomsten onder druk staan. Dit, terwijl de investeringslasten in de
afgelopen jaren zijn gestegen. De bijdrage van het parkeerbedrijf ad € 1,3 miljoen aan
de algemene middelen is vanaf 2016 niet langer mogelijk. Het college heeft in de
tweede helft 2015 maatregelen genomen om te voorkomen dat er een structureel
negatief exploitatieresultaat ontstaat. Daarnaast worden een aantal verdergaande
6.2
maatregelen genomen, zodat er in de toekomst een (beperktere) bijdrage aan de
algemene middelen vanuit Parkeren mogelijk is. In de begroting wordt uitgegaan van
een structurele besparing van € 150.000 in 2017 en nog eens € 150.000 in 2018. De
raad ontvangt gelijktijdig met de begrotingsbehandeling voorstellen waarin de
verdergaande maatregelen zijn uitgewerkt. Afhankelijk van de raadsbesluiten over de
te nemen maatregelen kan dit leiden tot wijziging van de begroting.
Besparingsmaatregelen
S/I
2016
2017
2018
2019
onderhoud wegen
S
100
100
100
100
In 2016 is er 100.000 euro minder beschikbaar voor het onderhoud van de wegen. In
het beheerplan wegen van 2016 vertalen we dit naar concrete maatregelen. De
intentie is om de besparing te zoeken in het weghalen van overbodig geworden
bestrating en de onderhoudsfrequentie van elementenverhardingen omlaag te
brengen.
6.3
De voorgestelde maatregelen worden compact in een proefwijk uitgevoerd. Hiermee
kan beoordeeld worden wat effecten zijn als de maatregelen over de hele stad
worden uitgerold. Mede op basis van de uikomsten uit de proefwijk zullen in de jaren
2017 tot en met 2019 maatregelen worden voorgelegd om invulling te geven aan de
bezuinigingsopgave voor die jaren. Mogelijke maatregelen worden jaarlijks in beeld
gebracht bij de voorjaarsnota en concreet uitgewerkt in de begroting.
6.4
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2016.
6.5
Kadernotitie basismobiliteit.
We zetten in op verdubbeling van de spoorwegverbinding Arnhem-Winterswijk door
6.6
lobby en regionaal op te trekken en versterken van bestuurlijke relatie met de
provincie Gelderland en Prorail.
Herinrichting stationsomgeving met aanpassingen van bus- en treinperrons en een
6.7
betere voetgangersroute richting binnenstad en scholen.
6.8
Doorstroming Europaweg.
6.9
Uitvoering maatregelen onderzoek parkeren.
6.10 Uitwerking businesscase(s) parkeerbedrijf.
In 2016 worden bezuinigingsmaatregelen wegen, samen met de maatregelen bij groen,
6.11
compact in een proefwijk uitgevoerd. De impact hiervan wordt geëvalueerd.

indicator
waardering
verkeersveiligheid
waardering

waarde
6 (rapportcijfer)

trend
stijgend

peildatum
2014

bron
Lemon

74% is tevreden

licht stijgend

2012

CBS(Woon)

50% is tevreden

licht stijgend

2012

CBS(Woon)

2014

Stadsmonitor
Prov. Gelderland

parkeervoorz. buurt

waardering
openbaar vervoer
bereikbaarheid
van de stad

bovengemiddeld
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Programma 7. Landschap, natuur en recreatie
Missie/visie

De gebruiksmogelijkheden van openbaar groenvoorzieningen dragen bij in het
bevorderen van een gezonde levensstijl.
Wij streven naar het in stand houden van kwaliteit van de voorzieningen in de
openbare ruimte binnen de beschikbare middelen. De komende jaren bezuinigen we
op het onderhoud. De intentie is om de besparing te realiseren door de inzet van
bewoners te vergroten.
Recreatie en toerisme dragen bij aan welzijn, welvaart en omgevingskwaliteit. We zien
kansen om deze te versterken, met name door regionale samenwerking.
Beleidskaders openbaar groen,recreatie en toerisme:
- Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020
- Structuurvisie
- Vrijetijdsagenda Achterhoek
- Groenbeleidsplan
- Speelbeleidsplan

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

7.1
Openbaar groen (Drenth)
Besparingsmaatregelen groen

7.1.1

7.1.2

7.2
doel
7.2.1
7.2.2

S/I
2016
2017
2018
2019
S
100
200
100
100
In 2016 is € 100.000 euro minder beschikbaar voor groenonderhoud. In het
beheerplan groen van 2016 vertalen we dit naar concrete maatregelen. De intentie is
om de besparing te realiseren door de inzet van bewoners in de wijken te vergroten.
Lukt dit niet dan vormen we beplantingsvakken om naar makkelijk (goedkoop) te
beheren beheergroepen. Bijvoorbeeld van sierheesters naar gazon. De inrichting van
het groen wordt daarmee eenvoudiger en goedkoper.
In 2017 komt er een extra bezuinigingsopgave op groen van € 100.000 (totaal
€ 200.000). Dit betreft het product speelvoorzieningen. Door speelvoorzieningen om
te zetten in natuurlijke speelaanleidingen en/of waar mogelijk over te dragen aan
bewonersinitiatieven wordt ingezet op een besparing. De voorgestelde maatregelen
worden compact in een proefwijk uitgevoerd. Hiermee kunnen we beoordelen wat de
effecten zijn als de maatregelen over de hele stad worden uitgerold. Mede op basis
van de uikomsten uit de proefwijk zullen in de jaren 2017 tot en met 2019
maatregelen worden voorgelegd om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave voor
die jaren. Mogelijke maatregelen worden jaarlijks in beeld gebracht bij de
voorjaarsnota en concreet uitgewerkt in de begroting. Uitgangspunt blijft dat de
openbare ruimte schoon, heel en veilig moet zijn.
Uitvoeringsprogramma Groen 2016.
Recreatie (Bulten)
- Bevorderen gebruik recreatieve voorzieningen.
- Regionale samenwerking.
Faciliteren en stimuleren van spelen en speelvoorzieningen.
Faciliteren/stimuleren streekproducten en ‘Regio van de Smaak’.

indicator
waardering
groenvoorziening

waarde
6,9 (rapportcijfer)

trend
stijgend

peildatum
2014

bron
Lemon
5
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Wat gaat het kosten?
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Programma 8. Duurzaamheid en milieu
Missie/visie

Voor de toekomst van de Achterhoek richten we ons op innovatie naar een duurzame
economie. Regionale samenwerking (Agenda Achterhoek 2020) is hiervoor cruciaal.
Ook op het terrein van afval is innovatie van belang. We streven naar een sluitende
keten bij het beheer van grondstoffen en dat de Achterhoek in 2030 energieneutraal is.
We werken dit jaarlijks uit in de duurzaamheidsagenda, waar de prioriteiten voor de
korte termijn worden bepaald.
Beleidskader:
- Akkoord van Groenlo
- Duurzaamheidsprogramma 2014-2018,
- Duurzaamheidsagenda 2015
- Energietransitienota

8
doel

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Milieu en duurzaamheid(Langeveld)
- Doetinchem in 2030 energieneutraal.
- Sluiten keten bij afvalbeleid.
Overhead in afvalstoffen- en
S/I
2016
2017
2018
2019
rioolheffing
S
160
100
In de begroting 2015 is het systeem van de overheadkosten aangepast. Dit leidde tot
herberekening van de werkelijke overheadkosten aan verschillende producten. Vanaf
2016 worden deze kosten van € 160.000 doorberekend in de afvalstoffen- en
rioolheffing. Ook het Klantcontactcentrum/Telefonisch informatiecentrum van de
Gemeentewinkel maakt kosten voor o.a. deze activiteiten. We gaan deze kosten vanaf
8.1
2017 doorberekenen in de heffingen en leges. Echter omdat de verzelfstandiging van
Buha tot een besparing leidt van € 220.000 op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing
(zie 11a), wordt per saldo verwacht dat de tarieven gelijk kunnen blijven.
Zie ook de toelichting bij programma 11 Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering, onder
punt 11.2.1.
8.2
Duurzaamheidsbeleidsplan.
8.3
Implementatie grondstoffenplan.
8.4
Gemeentelijke gebouwen duurzaam (voorbeeldfunctie).
Het college is voornemens in 2016 een besluit te nemen over een investeringsvoorstel
van Buha betreffende de verbouw / nieuwbouw van een loods aan de Havenstraat.
8.5
Reden van verbouwing is dat de huidige loods niet of in onvoldoende mate voldoet aan
de eisen.
indicator
afvalstromen

waarde
236 kg

trend
stabiel

peildatum
2013

bron
CBS

restafval per inw.

CO2-uitstoot
Energieverbruik
Duurzaam
opgewekte energie

Klimaatmonitor
Klimaatmonitor
Klimaatmonitor
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Programma 9. Wonen en woonomgeving
Missie/visie

De afgelopen jaren is Doetinchem ingrijpend veranderd. Er zijn fraaie, nieuwe
woongebieden ontwikkeld, de mobiliteit is verbeterd door de aanleg van bijvoorbeeld
de Ruimzichtlaan of de Oostelijke Randweg. Mede door demografische ontwikkelingen
zullen we niet alle ruimtelijke plannen die in het verleden zijn gemaakt, kunnen
uitvoeren of afmaken zoals aanvankelijk gedacht. Er is minder behoefte aan woningen
dan waarmee eerder rekening was gehouden. We zullen hier meer dan vroeger
nadrukkelijk keuzes maken. Welke projecten hebben prioriteit en welke niet?
Fundamenteel is dat we eerst afmaken waaraan we begonnen zijn. Daarnaast hebben
we aandacht voor de kwaliteit van de bestaande stad. Dat geldt zowel voor bestrijding
van leegstand in aanloopstraten en centrum, als voor de woonkwaliteit in bijvoorbeeld
de noordelijke wijken. Interactie met betrokkenen is daarbij een belangrijk
uitgangspunt. Via wijk- en buurtontwikkeling dagen we inwoners en bedrijven uit om
zaken zelf of samen met ons op te pakken. Daarnaast vinden we het van belang dat het
groene karakter van onze stad behouden blijft of zelfs versterkt wordt. Daar waar zich
kansen voordoen, pakken we die op, dikwijls samen met de provincie.
Beleidskader:
- Structuurvisie Doetinchem 2035.
- Regionale woonagenda 2015-2025
- Regiocontract (Vitale leefomgeving en Kansrijk platteland)
- Samenwerkingsagenda Regio-Rijk (thema wonen)
- Leegstandsbeleid

9

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Wonen en woonomgeving (Lambregts)
- Aandacht voor bestaande woningvoorraad en gedifferentieerde opbouw van
wijken.
- Negatieve effecten van leegstand bestrijden en voorkomen.
- Wijk– en buurtontwikkeling integraal benaderen.
- Beleving natuur en cultuurhistorie bevorderen.
- Een toekomstbestendig waterbeheer (anticiperen op klimaatverandering).
- Aandacht voor de beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep, de
betaalbaarheid en het scheiden van wonen en zorg.
Herijking woningbouwstrategie
S/I
2016
2017
2018
2019
I
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
Sinds 2010 maken 7 Achterhoekse gemeenten afspraken over het
woningbouwprogramma. In het voorjaar van 2015 is door de raad van Doetinchem en
de andere gemeenteraden de regionale woonagenda 2015-2025 vastgesteld. Dit leidt
tot de conclusie dat het aantal te bouwen woningen de komende jaren drastisch dient
te verminderen. Nog minder dan waarmee eerder bij de taskforce
woningbouwprojecten werd gerekend. De provincie speelt daarin nadrukkelijk een
sturende rol en maakt maximaal gebruik van haar toezichthoudende rol. Voor
9.1
Doetinchem houden we inmiddels rekening met nog 1375 toe te voegen woningen tot
2025. Wij achten het daarbij van belang dat deze woningen qua woningtype aansluiten
bij de marktvraag en dat ook de locatie goed is. Ook is het gewenst dat de nog toe te
voegen woningen een kwalitatieve bijdrage leveren aan de betreffende projecten en de
stad als geheel. Om deze doelen te realiseren is een Herijking Woningbouwstrategie
2015 opgesteld, waarin ook de financiële effecten zijn meegenomen: door minder
verkoopopbrengsten komen grondexploitaties onder druk te staan. Naar huidige
inschatting bedraagt het financieel effect € 9 miljoen. De raad ontvangt uiterlijk
5
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gelijktijdig met de begrotingsbehandeling specifieke voorstellen voor herijking van de
woningbouwstrategie. De raadsbesluiten erover kunnen leiden tot wijziging van de
begroting.
Aanvulling Leaderprogramma
S/I
2016
2017
2018
2019
Agenda 2020 Regio Achterhoek
S
-9
In de voorjaarsnota 2015 hebben we een aanmelding van € 63.000 verwerkt voor het
Leaderprogramma Agenda 2020 Regio Achterhoek. Het is een Europees
subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling waarvoor onze regio een bijdrage
ontvangt van circa € 3,7 miljoen. Dit programma voeren wij o.a. samen met de Regio
9.2
Achterhoek, andere Achterhoekse gemeenten en de provincie uit. De gemeente
Montferland heeft zich teruggetrokken uit Leader. De cofinanciering van dit
subsidieprogramma moet nu worden gedragen door de resterende Achterhoekse
gemeenten. Dit betekent dat we jaarlijks extra € 9.000 beschikbaar moeten stellen
bovenop de eerder aangemelde € 63.000, gedurende 7 jaar.
9.3
Uitwerkingsvoorstellen aanpak leegstand.
Aanpak noordelijke wijken, pilot West-Indische buurt:
9.4
- Met verkenning rol gemeente bij een sterkere rol van de samenleving
(doel uit programma 1).
9.5
Faciliteren van particulier ruimtelijke initiatief verplaatsing Slingeland Ziekenhuis.
Voorstel tot een verbeterde digitale ontsluiting van het buitengebied voor nieuwe
9.6
bedrijven en kwaliteit leefomgeving bewoners (Achterhoek 2020).
9.7
Projectplan Leader (samen met regio) ten behoeve van plattelandsontwikkeling.
9.8
Integrale gebiedsuitwerking Europaweg.
9.9
Rioleringsplan 2016-2022 (GRP).
indicator
waardering
woonomgeving
waardering
groenvoorziening
Leegstand

waarde

trend

peildatum

bron

7 (rapportcijfer)

stijgend

2014

Lemon

6,9 (rapportcijfer)

stijgend

2014

Lemon

1,9%

dalend

2015

Regionale
woningmarkmonitor

2015

Gem.Doetinchem

perc. aantal woningen

Woningvoorraad
Prognose toename

250 woningen

Wat gaat het kosten?
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Programma 10. Sociaal domein
Missie/visie

In 2015 zijn de drie grote decentralisaties Jeugdzorg, Wmo (vml Awbz) en de
Participatiewet geland bij gemeenten. Wij hebben in voorbereiding hierop een
integrale methode en aanpak ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is dat we waar nodig
onze inwoners ondersteunen door in te zetten op preventie en zelfredzaamheid. De
ontwikkeling gaat van ‘recht op compensatie’ naar ‘ondersteuning bij’. Mensen hebben
regie over hun eigen leven, ook als ze ondersteuning nodig hebben. Daarbij blijft het
uitgangspunt ‘niemand tussen wal en schip’.
We zetten de integrale werkwijze die is ingezet door in 2016. We werken aan de
verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Van onze
partners en zorgaanbieders vraagt dit verdere samenwerking, van de gemeente een
andere manier van reageren op initiatieven van buiten. In de breedte betekent dit een
andere manier van omgaan met onze inwoners, subsidie- en contractpartners. De
organisatorische consequenties hiervan landen in 2016 in de ingezette
organisatieontwikkeling, waarvoor in 2015 voor het sociaal domein reeds in een
proeftuin is gewerkt.
Beleidskaders:
- Met elkaar, voor elkaar; visiedocument en het beleidsplan De Doetinchemse keuze
- Uitvoeringsagenda’s Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
- Wijkwerk nieuwe stijl
- De Kanteling (Wmo)
- Jeugdagenda

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

10.1 Met elkaar, voor elkaar (Telder)
doel Niemand tussen wal en schip, inzet op preventie
Armoedebeleid
S/I
2016
2017
2018
2019
S
100
200
200
In de gemeentebegroting is totaal circa € 4,7 miljoen beschikbaar voor armoedebeleid.
(compensatiezorgkosten € 0,9 mln, kwijtschelding gemeentelijke belastingen € 0,8 mln,
meedoenarrangement € 0,5 mln, bijzondere bijstand € 0,6 mln, uitvoeringskosten voor
schulddienstverlening, ect. € 1,7 mln, individuele inkomenstoeslag € 0,3 mln).
Einde 2015, begin 2016 voeren we verschillende onderzoeken uit naar het
armoedebeleid. Zo is er een evaluatie van het meedoenarrangement. De
Rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van
het armoedebeleid. Deze onderzoeken worden eind 2015 besproken in de raad. De
10.1.1
uitkomsten van de onderzoeken vormen mede basis voor een scenariobeschrijving van
het armoedebeleid in de komende jaren. Deze stelt de raad vast in het voorjaar 2016.
We zijn van mening dat het de komende jaren mogelijk is om te besparen op een
aantal taken en uitvoeringskosten binnen het armoedebeleid. Daarom wordt in de
begroting 2016 alvast een meerjaren taakstelling voor het armoedebeleid opgenomen.
Bij de besluitvorming over de scenario’s voor het armoedebeleid stelt de raad ook de
financiële kaders vast. Deze worden verwerkt in de voorjaarsnota 2016.
Subsidies heroverwegen
10.1.2

S/I
2016
2017
2018
2019
S
125+PM
Eind 2015 wordt een analyse gemaakt van alle subsidies die de gemeente Doetinchem
verstrekt. Het college legt de uitkomsten en haar advies in het voorjaar 2016 voor aan
5
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10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.2
doel
10.2.1

10.2.2

10.3
doel

10.3.1

10.3.2

de raad. We gaan er vanuit dat op de subsidies voor het sociaal domein vanaf 2017
€ 125.000 valt te besparen. Op basis van de analyse besluit de raad definitief over de
besparingsmogelijkheden van de subsidies. De resultaten worden verwerkt in de
voorjaarsnota 2016.
Doorontwikkeling van het afwegingskader voor (nieuwe) initiatieven voor
voorliggende voorzieningen. In de verschuiving naar preventie en collectief aanbod
werken we aan een kader waarin we kunnen afwegen of partijen/aanbieders in
aanmerking komen voor gemeentelijke middelen.
Uitvoering regionale werkagenda sociaal domein, incl. het Zorglandschap. In regionaal
verband wordt samengewerkt aan de vernieuwing in het sociaal domein. Hiervoor zijn
in de regionale werkagenda een aantal thema’s vastgesteld, zoals de inkoop voor 2016
en 2017, de doelgroep 18-, 18+: geen jongeren tussen wal en schip, een
toekomstverkenning voor kwetsbare ouderen en een gezamenlijke
werkgeversbenadering.
Vernieuwing daginvulling. Om de verschuiving te maken naar breder toegankelijke
daginvulling en minder (dure) inzet van maatwerkvoorzieningen wordt daginvulling in
de 2e helft van 2015 samen met alle aanbieders opnieuw bekeken. Dit zal in 2016 tot
aangepast beleid leiden.
Maatwerk wonen diverse doelgroepen. Er is een project gestart voor de groep zware
overlastgevers in woonwijken in Doetinchem. Hierin werken Buurtplein, Sité en lokaal
zorgnetwerk nauw samen. Het gaat hierbij om de lokale groep overlastgevers. Dit
krijgt mogelijk een vervolg in 2016.
Vernieuwing product beschermd wonen en jeugd. De inkoop gebeurt in de breedte
van de Wmo, inclusief jeugd en beschermd wonen, in regionaal verband. Op dit
moment wordt hard gewerkt aan nieuwe en eenvoudiger profielen die aansluiten bij
de Wmo en jeugd.
Huisvesting asielzoekenden (POL). Voormalig penitentaire inrichting De Kruisberg is
sinds medio 2014 in gebruik als procesopvanglocatie voor maximaal 350 asielzoekers.
De gemeente Doetinchem heeft een bestuursovereenkomst gesloten met het COA
(Centraal Orgaan opvang asielzoekers) die duurt tot 16 juni 2016, met een eenzijdige
optie tot verlenging (door COA) tot maximaal 16 juni 2017 (wethouder Langeveld).
Huisvesting statushouders: verdergaande opdracht om de huisvestingstaak te vervullen
(wethouder Langeveld).
Jeugd (van der Meijs)
Het voorkomen van problemen en achterstanden bij jeugd.
Vernieuwing/innovatie producten jeugdzorg. De producten jeugdzorg zoals ze werden
gehanteerd door de provincie zijn erg ingewikkeld, er zijn honderden producten. We
brengen dit terug naar ongeveer 10 categorieën.
Uitvoeringsagenda jeugd 2016. In de uitvoeringsagenda brengen we de verschillende
onderdelen samen die de uitvoering vormen van het beleid rondom jeugd en
jongeren. Het brengt het bestaande jeugdbeleid en de nieuwe taken vanuit de
Jeugdwet samen in één document.
Werk (Langeveld)
- Terugdringen beroep op bijstand en bevorderen mogelijkheden regulier werk.
- Efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van
Participatiewet.
Implementatie fusie ISWI (deel gem. OIJ). Per 1 januari 2016 fuseert de afdeling werk
en inkomen van de gemeente Doetinchem met het ISWI en met Wedeo. Het jaar
2016 staat in het teken van de transformatie tot één nieuwe organisatie. We geven
gezamenlijk vorm en inhoud aan een efficiënte en doelmatige uitvoering van de
Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Processen worden geïntegreerd.
Stroomlijnen werkgeversdienstverlening. In 2015 is geïnvesteerd in de
doorontwikkeling van de regionale werkgeversdienstverlening in de Achterhoek op
6
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10.3.3

10.4
doel

10.4.1

het gebied van toegang, professionalisering van medewerkers en systemen en
onderlinge samenwerking. In 2016 bouwen we hierop voort en blijven we de
regionale, vraaggerichte werkgeversbenadering versterken.
Doorontwikkeling flexibiliteit daginvulling richting arbeidsmatige dagbesteding. Voor
een deel van onze inwoners (met, maar ook zonder een bijstanduitkering) is het niet
mogelijk om betaald werk te verrichten. Een zinvolle daginvulling is dan gewenst. In
2015 heeft de gemeente Doetinchem een start gemaakt met een ontwikkeltraject om
deze integrale daginvulling samen met inwoners, werkgevers, zorgaanbieders en lokale
initiatieven vorm te geven. In 2016 zetten we dit ontwikkeltraject voort.
Risicomanagement (Telder, van der Meijs, Langeveld)
We beheersen de (financiële) risico’s voor de nieuwe taken in het sociaal domein.
Doorzetten van risicomanagement voor de nieuwe taken in het sociaal domein en de
nieuwe vormen van samenwerking en inkoop. Contractmanagement zetten we in als
sturingsinstrument.
De meicirculaire 2015 laat voor het sociaal domein flinke kortingen zien voor 2016,
op het moment van schrijven zijn deze kortingen nog niet volledig te verklaren vanuit
het oogpunt van historisch gebruik of het objectief verdeelmodel. Dit zal via het
risicomanagement nauwlettend gevolgd worden.
Met kwartaalrapportages geven we uitgebreid inzicht in de ontwikkeling van de
doelstellingen, effecten en resultaten. De informatie biedt mogelijkheden tot bijsturing.

indicator
gezondheidsituatie
waardering
sociale cohesie
waardering
overlast van personen

Jeugdscore
Positie 1 minst gunstig

Overlast jeugd
Schooluitval (RMC)
arbeidsparticipatie
Beroep op
bijzondere bijstand
aantal klachten
Doorstroming op
participatieladder
Gebruik en
uitgaven aan
voorzieningen

waarde
76% is tevreden

trend
gemiddeld

peildatum
2012

bron
CBS (Woon)

6,8 (rapportcijfer)

stabiel

2014

Lemon

7,5 (rapportcijfer)

stijgend

2014

Lemon

130 op ranglijst
gemeenten
3,4% vaak last
dalend
2,95%
dalend
75% (15-64jaar) bovengemiddeld

2012
2012
2014

CBS (Woon)
Waarstaatjegemeente
CBS

bovengemiddeld

stijgend

2014

CBS

16

stabiel

2014

Gem. Doetinchem

2012

Kinderen in Tel

DDK monitor
DDK monitor
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Programma 11. Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering
Missie/visie

We geven uitvoering aan uw motie ‘Ruim op die Regels’ om zodoende inwoners,
instellingen en bedrijven meer ruimte te geven voor eigen initiatief en inzet voor de
publieke taak. We gaan de mogelijkheden voor samenwerking intensiveren.
Samenwerking met burgers en bestuurlijke verbindingen over (gemeente)grenzen
heen.
Draagvlak in de samenleving vinden we een belangrijk uitgangspunt. Daarvoor willen
we het gebruik van de communicatiekanalen verbreden.
We zetten in op een organisatieontwikkeling waarbij we een goede aansluiting maken
op de maatschappelijke opdracht. Daarbij realiseren we de openstaande taakstelling op
de loonsom en worden arbeidsvoorwaarden versoberd.
Beleidskaders:
- Motie ‘Ruim op die regels’
- Agenda Achterhoek 2020
- GSO stadscontract en regiocontract met de provincie Gelderland
- Visie organisatieontwikkeling

11.1
doel

Wat zijn de doelen en acties voor 2016 ?

Algemeen Bestuur (Joosten)
- We gaan samen met uw raad in overleg om de mogelijkheden van deregulering
te verkennen. De uitkomst hiervan kan leiden tot minder regels of andere
regels dan die we nu hebben waarmee uitvoering wordt gegeven aan de
doelstelling van de motie ‘Ruim op die Regels’.
- Door samenwerking (met andere gemeenten) zoeken we naar de optimale
balans in Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten.
- Meer ruimte aan initiatieven in de samenleving.
We geven inhoud aan en voeren projecten uit in het kader van de uitvoeringsagenda
11.1.1
Achterhoek 2020.
11.2 Organisatie (v.d.Meijs)
Doelstellingen en acties zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4, paragraaf 5 bedrijfsvoering.
Organisatieontwikkeling
S/I
2016
2017
2018
2019
S
340
165
210
140
I
-500
-100
a. Organisatieontw. Fysieke afd.
S
40
165
210
140
b1. Fusie uitvoeringsorganisatie
S
300
ISWI, Wedeo en W&I
b2. Transitiekosten fusie
I
-500
-100
Organisatieontwikkeling
Over de organisatieontwikkeling leest u in de paragraaf 5 Bedrijfsvoering. Daarnaast
overlegt het college met de raad over maatregelen van de organisatieontwikkeling en
de effecten ervan.
a Organisatieontwikkeling fysieke afdelingen
Er vindt een organisatieontwikkeling plaats volgens het Doetinchems regiemodel. Dat
11.2.1
leidt ertoe dat de Raad zal worden voorgesteld om de afdeling Buha als geheel te
verzelfstandigen in 2016. De structurele financiële voordelen van deze
verzelfstandiging zijn verwerkt in deze begroting. Het voordeel ontstaat vanaf 2017.
Het loopt in 2019 op tot € 660.000 structureel. Tweederde deel ervan (€ 440.000)
komt ten gunste van de gemeentebegroting; eenderde deel (€ 220.000) leidt tot
aanpassing van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zie daarvoor de toelichting bij
5
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programma 8 Duurzaamheid en milieu, onder punt 8.1.
Daarnaast willen we in 2016 op het beleidsveld Groen 0,5 fte. aan capaciteit inleveren.
In 2018 willen we een verdere reductie op de reguliere loonsom in dit beleidsveld
doorvoeren.
b Fusie uitvoeringsorganisatie ISWI, Wedeo, W&I
Door de nieuwe organisatie worden besparingen gerealiseerd op personele kosten
(met name management en ondersteunende diensten), huisvestingskosten, facilitaire
diensten en ICT.
Wel moeten we daarvoor in 2016 (€ 500.000) en 2017 (€ 100.000) incidenteel
bijdragen in de transitiekosten. Bijv. ivm herplaatsingsactiviteiten, huisvesting, ict, etc.
Maatregelen extra korting op
S/I
2016
2017
2018
2019
Loonsom
S
-440
100
175
165
Stelpost extra korting loonsom uit
S
-540
voorjaarsnota 2011
Maatregelen invulling taakstelling op
S
100
100
175
165
Loonsom
In de voorjaarsnota 2011 heeft de raad besloten tot een extra korting op de
ambtelijke organisatie van € 0,8 miljoen. Dit bovenop de taakstelling van ruim € 3
miljoen op loonsom en loonsomgerelateerde budgetten. In de afgelopen jaren zijn
forse stappen in deze ontwikkelingen gezet. Ze hebben zeker tot goede (vooral
inhoudelijke) resultaten geleid.
De personele taakstelling van € 3 miljoen is geheel gerealiseerd. De extra taakstelling
11.2.2
van € 0,8 miljoen is in 2015 voor € 260.000 gerealiseerd. Voor het restant van de
taakstelling zal ook gekeken worden naar het organisatiemodel. Op dit moment is een
reorganisatie in voorbereiding die, samen met een aantal overige personele
maatregelen, naar verwachting het resterende deel van de taakstelling zal invullen. De
taakstelling wordt in de komende vier jaren ingevuld, te beginnen in 2016 met
€ 100.000 structureel, oplopend in 2019 tot € 540.000 structureel.
11.2.3 Uitvoering organisatieontwikkeling, strategisch personeelsplan.
11.3 Dienstverlening en services (Telder)
Doelstellingen en acties zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4, paragraaf 5 bedrijfsvoering.
11.3.1 Visie op de organisatie van de functie communicatie.
11.3.2 Burgerparticipatie.
11.3.3 Een stap zetten in volwassenheid van de social media.
11.3.4 Van intranet naar samenwerkingsportaal.

indicator
planning
Kwaliteit bedrijfsvoering

peildatum
2016
2016

bron
Dynamische jaarplanning raad
accountantsrapportages
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Programma 12. Algemene financiële middelen
Missie/visie

Het is een uitdaging om de gemeentefinanciën in balans te brengen gezien de taken die
vanuit het Rijk naar de gemeente zijn overgedragen in relatie tot de daarvoor
verstrekte middelen. Dat vraagt om een nieuwe rol waarbij ruimte gegeven wordt aan
anderen in de samenleving. Wij moeten scherp kijken hoe we de schaarse middelen
het beste kunnen inzetten en onze organisatie aanpassen aan de nieuwe rolverdeling.
Het betreffen hier met name doelen en activiteiten die ten dienste staan aan het
daadwerkelijk bereiken van de doelstellingen in voorgaande programma’s. Deze staan
in de diverse paragrafen toegelicht en worden hier niet herhaald. Dit programma
geeft een financieel overzicht van de dekkingmiddelen.
Beleidskader:
- Begrotingskader
- MP Grondexploitaties 2015
- Controlplan 2015
- Visie op dienstverlening

12
doel

Wat zijn doelen en acties voor 2016 ?

Financien (Bulten)
- (Financieel) kaderstellende rol voor risicovolle dossiers.
- Efficiënte inzet van middelen.
- Mogelijkheden sturing en controle verbeteren.
Financieel technische
S/I
2016
2017
2018
2019
maatregelen
S/I
225
150/365
100
a. Bijstellen inkomsten dividend
S
150
b. Financieringsrente
S
75
c. Inzetten stelpost autonome ontw.
S
150
100
d. Ruil aandelen Alliander
I
365
a Bijstelling inkomsten dividend.
De dividenduitkering van Alliander laat de laatste jaren een meeropbrengst zien ten
opzichte van de ramingen. Vanaf 2016 ramen we een deel ervan structureel in.
b Besparing op Financieringsrente.
Sinds vele jaren hebben we in de jaarstukken voordelen op de financieringslasten.
Deze worden veroorzaakt doordat investeringen later worden gerealiseerd dan
gepland. Hierdoor hoeft minder te worden geleend. Een andere oorzaak is de
historisch lage rente waardoor de afgelopen jaren goedkoper kon worden geleend.
Door de aanhoudende lage rente verwachten we vanaf 2016 een aanvullend voordeel
van € 75.000.
c Inzetten stelpost autonome ontwikkelingen.
12.1.1
De stelpost autonome ontwikkelingen dient ter dekking van areaaluitbreiding en
andere autonome ontwikkelingen in de gemeentebegroting. Een deel van deze post is
gereserveerd voor de beheerskosten van ruimtelijke- en groenprojecten die de
komende jaren gereed komen. Een deel van deze post wordt nu overgeheveld naar de
algemene middelen.
d Ruil aandelen Alliander.
In 2006 zijn de energiebedrijven gesplitst in een commercieel productie- en
leveringsbedrijf en een publiek netwerkbedrijf. Met de splitsing zijn ook de regionale
netwerkbedrijven ontstaan. De regionale netwerkbedrijven kennen echter geen
aansluitende werkgebieden. Om die reden heeft de Commissie Kist in 2009
geadviseerd om tot een ruilverkaveling te komen. Deze ruilverkaveling wordt in 2016
5
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12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

gerealiseerd. Voor Alliander leidt dat per saldo tot € 140 miljoen boekwinst. Deze
boekwinst wordt toegevoegd aan het resultaat in 2016, waarvan 45% wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Voor de gemeente
Doetinchem betekent dit een extra incidentele opbrengst van € 365.000 in 2017.
Jaarrekening 2015.
Financiële monitor 2016.
Controlplan 2016.
MP Grondexploitaties 2016.
Voorjaarsnota 2016.
Begroting 2017.
Vennootschapsbelasting.
Diverse acties m.b.t. de interne (fin.) beheersing zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4, de
paragrafen 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing, 4 financiering en
5 bedrijfsvoering.

indicator
Lasten
Meerpers. huishouden

waarde
Rangnummer
129

Financiële
verantwoording

trend

peildatum

licht dalend

2014
2016

bron
COELO
Nummer 1 laagste lasten

Planning & Control
documenten gD
Accountantsrapportages

Wat gaat het kosten?
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35

Samenvattend overzicht van de aanmeldingen in de programma’s
Programma

Aanmeldingen begroting 2016
STRUCTUREEL (bedragen x €1.000)

2 Economie en werk

uitvoeringsagenda aanvalsplan Binnenstad

4 Cultuur en cultuurhistorie

Samenwerking drie culturele instellingen en
Regionale samenwerking
Achterhoekse bibliotheken

4 Cultuur en cultuurhistorie

Bijstellen subsidies monumentale panden

5 Sport

Besparingsmaatregelen sport

6 Bereikbaarheid
6 Bereikbaarheid

Mobiliteitsvisie
Beperking bijdrage parkeren aan
algemene middelen

6 Bereikbaarheid

Besparingsmaatregelen onderhoud wegen

7 Landschap, natuur, recreatie
8 Duurzaamheid en milieu

2016

2019
-100

300

300

100

100

100

-75

-75

-75

-1.300

150

150

100

100

100

100

Besparingsmaatregelen Groen

100

200

100

100

160

100

9 Wonen en woonomgeving

Overhead in afvalstoffen en rioolheffing
Aanvulling Leaderprogramma
Agenda 2020 Regio Achterhoek

10 Sociaal domein

Armoedebeleid

100

200

200

10 Sociaal domein

Subsidies heroverwegen

125

PM

PM

11 Bestuur, organisatie,
bedrijfsvoering (BOB)

Organisatieontwikkeling

Programma

-75

-9

340

165

210

140

-440

100

175

165

Financieel technische maatregelen
Totaal structurele ontwikkelingen
begroting 2016

225

150

100

-1.054

715

1.160

Aanmeldingen begroting 2016

5 Sport

Inzet voor EK vrouwenvoetbal

9 Wonen en woonomgeving

Herijking woningbouwstrategie
Transitiekosten fusie uitvoeringsorganisatie
ISWI, Wedeo, W&I

12 Algemene financiële
middelen

45

Maatregelen extra korting op loonsom

INCIDENTEEL (bedragen x €1.000)

11 BOB

-500

2018
-200

11 BOB
12 Algemene financiële
middelen

-200

2017

ruil aandelen Alliander
Totaal incidentele ontwikkelingen
begroting 2016

2016

2017

-50

-50

-3.000

-2.000

-500

-100

930

2018

2019

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

365
-3.550

-1.785

5
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3

Financiële positie

1. Financiële positie gD
Wat zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting en hoe staan we ervoor?
In ons Coalitieakkoord hebben we gesteld dat een gezonde gemeente de financiën op orde
moet hebben. Maar wanneer is er sprake van het op orde hebben van de financiën? Vragen
als deze komen bij elke begroting terug. Voorop gesteld zij dat er geen algemene normen zijn
ten aanzien van de omvang van de reserves. In de begroting 2016 zijn we erin geslaagd een
structureel sluitend meerjarenperspectief te behalen. Daarnaast beschikken we over voldoende
weerstandsvermogen. Dat zijn de twee belangrijkste pijlers voor een financieel gezonde
gemeente.
Zodoende komen we tot een situatie waarbij structurele inkomsten en structurele kosten met
elkaar in evenwicht zijn en waarbij risico’s worden afgedekt met reserves en voorzieningen. Als
algemene achtervang is er de Algemene Reserve, bedoeld voor incidentele tegenvallers die niet
met specifieke reserves of voorzieningen kunnen worden afgedekt. Daarnaast hebben we voor
de belangrijkste risico-gebieden specifieke financiële reserves en voorzieningen aangelegd. Het
gaat dan vooral om het saneren van de woningbouw. Het totaal aan reserves en voorzieningen
zorgt voor voldoende weerstandsvermogen.
Hierna lichten we kort de twee hoofduitgangspunten voor de financiën in de begroting toe.
- Een structureel sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief.
Structureel sluitend wil zeggen dat de structurele lasten en baten in evenwicht zijn. Daarmee
zorgen we ervoor dat de uitgaven in de komende (vele) jaren worden gedekt door langjarige
inkomsten. Dat is ook het belangrijkste toetscriterium van de provincie als toezichthouder.
De begroting 2016 heeft een structureel sluitend resultaat voor alle vier jaren 2016-2019.
Dit, terwijl we ook investeren in nieuwe ambities. Daar staat tegenover dat we wel moeten
herprioriteren op bestaande taakvelden. Daarmee pakken we de komende jaren inhoudelijke
en financiële uitdagingen op.
In de komende jaren ramen we daarnaast nog incidentele uitgaven. Op basis van de
voorjaarsnota 2015 investeren we € 1,1 miljoen in wijken. We zien ons ook genoodzaakt
om de woningbouw verder te saneren. Ten opzichte van de vorige begroting hebben we
geconstateerd dat het aantal te bouwen woningen de komende jaren drastisch dient te
verminderen. Voor het verder saneren van de woningbouw moeten we een extra reserve
aanleggen van € 9 miljoen. Dat leidt tot incidentele uitgaven waardoor het begrotingsresultaat
nadelig sluit.
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Meerjarenperspectief Doetinchem
(bedragen x € 1.000)
Structureel resultaat begroting
Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. algemene reserve

2016

2017

2018

2019

1.126

289

796

1.645

-4.809

-1.496

-1.204

-355

- Voldoende weerstandsvermogen.
Op basis van de historie kunnen we concluderen dat er voldoende algemene reserve
is om algemene bedrijfsvoeringsrisico’s te dekken. En naar de actuele inzichten zijn de
bestemmingsreserves voldoende om de specifieke risico’s af te dekken.
Vanuit het verleden hanteren we als ondergrens voor de algemene reserve: minimaal 10%
(= € 11 miljoen) van het relevante begrotingstotaal (dat is exclusief grondexploitatie,
legesplichtige activiteiten met eigen egalisatievoorzieningen en het deel van het sociaal domein
dat wordt bekostigd door de integratie-uitkering van het rijk).
In de afgelopen begrotingen (zie speciaal de begroting 2014, blz. 134) is reeds uitgelegd dat het
niet zinvol is om in zijn algemeenheid de 10% norm voor de algemene reserve te hanteren.
Ook de accountant heeft in toelichtende sessies met de raad benadrukt dat het vanuit
risicomanagement veel relevanter is om het totale weerstandsvermogen te beoordelen in
relatie tot de risico’s die de gemeente loopt.
Op deze plek volstaan we met de constatering dat de algemene reserve in 2016 € 12,6
miljoen bedraagt en in 2019 nog circa € 9,7 miljoen. Bovendien wordt op basis van deze
begroting in 2019 € 9 miljoen extra is gereserveerd voor risico’s in de woningbouw. Tenslotte
hebben we voldoende buffers voor risico’s die we naar huidige inzichten hebben op specifieke
thema’s. We zijn daarom van mening dat de algemene reserve in deze perspectiefperiode op
een verantwoord niveau blijft, mede in relatie tot risicobuffers voor specifieke thema’s. Voor
een uitgebreide analyse van en toelichting op het weerstandsvermogen verwijzen we u naar
hoofdstuk 4, Paragraaf 2 Weerstandsvermogen.
Prognose algemene reserve
(bedragen x € 1.000)
Totaal algemene reserve per eind van het jaar

2016
12.664

2017
10.598

2018
9.754

2019
9.731

2. Het financieel meerjarenperspectief 2015-2019
In onderstaand overzicht leest u de ontwikkeling van het financieel meerjarenperspectief.
Daarbij baseren we ons op de begroting 2015. Deze passen we aan met nieuwe ontwikkelingen
en beleidsvoorstellen (blok 1), eerdere bestuurlijke besluiten zoals de voorjaarsnota
2015 (blok 2), de mutaties van het rijk op het Gemeentefonds (blok 3) en wijzigingen in
vervangingsinvesteringen en de kapitaallasten ervan (blok 4). Per blok geven we een korte
toelichting op de mutaties die sinds de begroting 2015 hebben plaats gevonden.
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Meerjarenperspectief Doetinchem
(bedragen x € 1.000)

2015

Structurele beginsaldi van de begroting:

2016

2017

892

-230

2018

2019

1.126

289

796
930

Structurele mutaties op de blokken:
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid begroting 2016
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten
3. Gemeentefonds (incl.algemene mutaties meicirculaire 2015)

0

-1.054

715

1.160

2.857

1.078

-625

-126

-26

-4.008

1.278

-978

-572

-100

29

54

51

45

45

-230

1.126

289

796

1.645

4. Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten

Structureel resultaat begroting
Incidentele mutaties op de blokken:
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid begroting 2016
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten
3. Gemeentefonds

Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. alg. reserve

0

-3.550

-1.785

-2.000

-2.000

-2.144

-2.385

0

0

0

-392

0

-2.766

-4.809

-1.496

-1.204

-355

De mutaties op het meerjarenperspectief worden hierna per blok toegelicht.
Blok 1 Nieuwe ontwikkelingen en beleid begroting 2016
In dit blok geven we inzicht in de financiële gevolgen van ontwikkelingen en bestuurlijke keuzes
bij verschillende thema’s in de begroting. In onderstaand overzicht geven we een samenvatting
van de ontwikkelingen. Het overzicht komt overeen met het samenvattend overzicht van de
aanmeldingen in hoofdstuk 2 Programma’s.
Programma

1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid begroting 2016
STRUCTUREEL (bedragen x € 1.000)

2 Economie en werk
4 Cultuur en cultuurhistorie

uitvoeringsagenda aanvalsplan Binnenstad
Samenwerking drie culturele instellingen en
Regionale samenwerking Achterhoekse bibliotheken

4 Cultuur en cultuurhistorie

Bijstellen subsidies monumentale panden

5 Sport

Besparingsmaatregelen sport

6 Bereikbaarheid

Mobiliteitsvisie

6 Bereikbaarheid

Beperking bijdrage parkeren aan algemene middelen

6 Bereikbaarheid
7 Landschap, natuur, recreatie

2016

2017

-200

-500

2018

2019

-200

-100

300

300

45
100

100

100

-75

-75

-75

-75

-1.300

150

150

Besparingsmaatregelen onderhoud wegen

100

100

100

100

Besparingsmaatregelen Groen

100

200

100

100

8 Duurzaamheid en milieu

Overhead in afvalstoffen en rioolheffing

160

100

9 Wonen en woonomgeving

Aanvulling Leaderprogramma Agenda 2020 Regio Achterhoek

10 Sociaal domein

Armoedebeleid

100

200

200

10 Sociaal domein
11 Bestuur, organisatie,
bedrijfsvoering (BOB)

Subsidies heroverwegen

125

PM

PM

11 BOB
12 Algemene financiele
middelen

Maatregelen extra korting op loonsom

Organisatieontwikkeling

Financieel technische maatregelen
Totaal structurele ontwikkelingen begroting 2016

Programma

-9

340

165

210

140

-440

100

175

165

225

150

100

-1.054

715

1.160

930

1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid begroting 2016
INCIDENTEEL (bedragen x € 1.000)

2016

2017

5 Sport

Inzet voor EK vrouwenvoetbal

-50

-50

9 Wonen en woonomgeving

Herijking woningbouwstrategie

-3.000

-2.000

11 BOB
12 Algemene financiele
middelen

Transitiekosten fusie uitvoeringsorganisatie ISWI, Wedeo, W&I

-500

-100

-3.550

-1.785

ruil aandelen Alliander
Totaal incidentele ontwikkelingen begroting 2016

2018

2019

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

365

34

39

Blok 2 Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten
(bedragen x € 1.000)

2015

2016

Structureel resultaat blok1 begroting 2015, blz. 72

1.042

Structureel resultaat blok 2 begroting 2015, blz. 75

1.815

Structurele ontwikkelingen voorjaarsnota 2015

Totaal structureel resultaat begroting
Incidenteel resultaat blok 1 begroting 2015, blz. 72
Incidenteel resultaat blok 2 begroting 2015, blz. 75
Bezuinigingsmaatregelen raad 29-1-2015 omgevingsvergunningen
Incidentele ontwikkelingen voorjaarsnota 2015

Totaal incidenteel resultaat begroting

2017

2018

65

-26

-182

-599

1.195

2019
-26

-26

-100

2.857
-567
-1.577

1.078
-500
-1.285
500
-1.100

-625

-126

-26

-2.144

-2.385

0

0

0

De saldi uit de begroting 2015 zijn overgenomen. De incidentele nadelen van de jaarschijf
2016 betreffen €0,5 miljoen leges omgevingsvergunningen (blok 1 begroting 2015). Dit nadeel
is inmiddels gecompenseerd door het raadsbesluit van 29 januari 2015 tot het nemen van
bezuinigingsmaatregelen op de activiteiten voor de omgevingsvergunningen. Daarnaast in 2016
€ 0,5 miljoen eenmalige afschrijving onderwijsgebouwen en € 0,5 miljoen hogere uitgaven voor
het inkomensdeel WWB (blok 2 begroting 2015). Tenslotte hebben we in de voorjaarsnota
2015 besloten om € 1,1 miljoen te investeren in wijken.
Blok 3 Gemeentefonds
3. Gemeentefonds
(bedragen x € 1.000)

Structureel resultaat blok 3 begroting 2015, blz. 75

2015

2017

2018

2019

-3.207

-1.013

-873

-936

-30

483

374

324

58

-771

1.808

-479

40

-158

-4.008

1.278

-978

-572

-100

september-, decembercirculaire 2014
meicirculaire 2015

Totaal structureel resultaat begroting

2016

Incidenteel resultaat blok 3 begroting 2015, blz. 75

-392

Totaal incidenteel resultaat begroting

-392

De saldi uit de begroting 2015 zijn overgenomen. En ook de financiële gevolgen van
de september- en decembercirculaire 2014 van het gemeentefonds. Daarover is in de
financiële monitor 2015 gerapporteerd. Tenslotte hebben we de meicirculaire 2015 van
het Gemeentefonds opgenomen. Over de meicirculaire 2015 Gemeentefonds is de raad
geïnformeerd in de raadsmededeling 2015-64.
Blok 4 Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten
4. Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten
(bedragen x € 1.000)
Structureel resultaat blok 4 begroting 2015, blz. 76

2015

2016

29

2017
54

2018
51

2019
45

Vrijval kapitaallasten
Vervangingsinvesteringen
Reservering vrijval investeringslasten onderwijs

Totaal structureel resultaat begroting

170
-75
-50
29

54

51

45

45

40
34

De saldi uit de begroting 2015 zijn overgenomen. Daarnaast is de jaarschijf 2019 toegevoegd.
De vrijval van de kapitaallasten en de vervangingsinvesteringen zijn geraamd op
basis van het actuele overzicht vervangingsinvesteringen. Zie 7 ‘Overzicht kredieten
vervangingsinvesteringen’ in deze begroting.
3. Algemene reserve
In het overzicht ziet u het meerjarenperspectief 2015-2019 van de algemene reserve. Op een
aantal posten geven we een korte toelichting.
Prognose algemene reserve
Nr. (bedragen x € 1.000)
1 Stand 1 januari
2 rente
3 Saldi meerjarenperspectief 2015-2019
4 Mutaties door raadsbesluiten t/m juli 2015
Totaal algemene reserve

2015

2016

2017

2018

2019

19.738

17.865

12.664

10.598

9.754

671

607

431

360

332

-2.766

-4.809

-1.496

-1.204

-355

222

-1.000

-1.000

17.865

12.664

10.598

9.754

9.731

1. Stand per 1 januari
De prognose start met de stand per 1 januari 2015 op basis van de jaarstukken 2014. Deze
stand is vastgesteld in de raad van juni 2015.
2. Rente
We rekenen de omslagrente toe aan de algemene reserve. Door dat te doen maakt het niet
uit of we met geld uit de algemene reserve financieren of het geld lenen. De rentekosten zijn in
beide gevallen hetzelfde.
3. Saldi meerjarenperspectief 2013-2017
De saldi van het financieel meerjarenperspectief worden gemuteerd op de algemene reserve.
4. Mutaties door raadsbesluiten t/m juli 2015
In verschillende p&c documenten of bij afzonderlijke raadsbesluiten heeft de raad besluiten
genomen met gevolgen voor de algemene reserve. Bijvoorbeeld om enkele bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve, toevoegingen aan de risicoreserve
grondexploitatie (besluit uit de Voorjaarsnota 2011) en de Financiële monitor 2015.
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4. Uitgangspunten voor berekeningen van de begroting 2016
Voor de begrotingsbudgetten gelden onderstaande uitgangspunten.
Algemene begrotingsprincipes
We hanteren we de volgende begrotingsprincipes:
- In de begroting van het voorliggende jaar worden geen stelposten nog te realiseren
ombuigingen opgenomen.
- Het financieel beleid wordt ondersteund door een begrotingsdiscipline waarbij:
- structurele tegenvallers direct worden gecompenseerd met structurele ombuigingen;
- structurele meevallers als voordeel worden ingeboekt in de begroting en daarmee
		
gebruikt als invulling van heroverweging van bestaand beleid;
- incidentele meevallers ten gunste van de algemene reserve worden gebracht;
- incidentele tegenvallers opgevangen worden binnen bestaande budgetten.
Groei aantal inwoners en woonruimten per 1 januari

Groei woningen
Groei inwoners

2016
150
75

2017
150
75

2018
150
75

2019
125
0

Totaal
575
225

De prognoses voor de groei van de inwoners en de woningen baseren we op het provinciaal
woningbouwprogramma en de regionale woonvisie. In 2019 houden we er rekening mee dat
het aantal inwoners ongeveer gelijk blijft. In de verdere toekomst zullen we krimpen. Het
aantal woningen en inwoners is een belangrijke basis voor de inkomsten van de Algemene
uitkering en de OZB.
Loon- en prijsontwikkelingen
In onderstaand overzicht leest u het percentage voor loon- en prijscompensatie dat in het
financieel meerjarenperspectief van de begroting 2016 is opgenomen.

% Aanpassing voor loonen prijsontwikkelingen

2016

2017

2018

2019

0,8%

0,5%

0,5%

0,5%

De loon- en prijsontwikkelingen baseren we op de prijsontwikkeling van het Bruto
Binnenlands Product (pBBP) in de algemene uitkering van het Gemeentefonds, zoals die
worden vermeld in de laatste meicirculaire. Het budget voegen we toe aan de stelpost
voor loon- en prijsontwikkelingen. De ruimte in deze stelpost fluctueert dus met de
geraamde prijsontwikkelingen (pBBP) in de algemene uitkering. Daarnaast is er een
stelpost voor autonome ontwikkelingen van € 300.000. Uit deze stelposten betalen we de
prijsontwikkelingen, loonontwikkelingen (CAO gemeentepersoneel), volumeontwikkelingen
(areaaluitbreiding), extra kosten uit (budget-)contracten en overige tariefsaanpassingen.
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De compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen kan afwijken van de werkelijke inflatieontwikkeling. Deze afwijking is in principe voor rekening en risico van de budgethouder.
Uitgangspunt is dat hetgeen de gemeente aan compensatie ontvangt in de algemene uitkering
en de lokale heffingen, zij dat ook vergoed als compensatie voor inflatie.
Ontwikkeling lokale heffingen
De gemeentelijke tarieven van belastingen, heffingen en leges zijn gekoppeld aan het percentage
van de loon- en prijsontwikkelingen. Voor de begroting 2016 geldt dus 0,8% stijging.
Voor nadere informatie over de lokale heffingen verwijzen we u naar hoofdstuk 4, paragraaf 1
Lokale heffingen.
Rekenrente voor financiering
De rekenrente in de begroting (inclusief grondexploitaties) is gebaseerd op het gemiddelde
rentepercentage dat wij betalen voor onze opgenomen geldleningen. Deze rente wordt door
een omslagsystematiek toegerekend aan de verschillende programma’s. Voor 2016 is deze
rente berekend op 3,4%. Op deze rekenrente zijn enkele uitzonderingen. Dit zijn de rioleringen
vanwege de lange afschrijvingstermijn. En een aantal investeringen waarbij besloten is om een
specifiek rentepercentage toe te passen.

5. Voortgang ombuigingen uit voorjaarsnota 2011
Bij de voorjaarsnota 2011 is een pakket van ombuigingsmaatregelen vastgesteld.
Deze ombuigingen zijn gefaseerd voor de jaren 2011 t/m 2016. De maatregelen zijn allemaal
al verwerkt in de budgetten van de gemeentebegroting. De afdelingen of instellingen die de
taakstelling kregen moeten ervoor zorgen dat deze tijdig wordt gerealiseerd. Het budget is op
voorhand al aangepast. Uitzondering hierop is de stelpost aanvullende taakstelling loonsom van
€ 540.000 in 2015. Deze taakstelling is nog een restant van een door de raad in 2011 extra
opgelegde taakstelling, bovenop een loonsom en loonsom gerelateerde taakstelling van ruim
€ 3 miljoen. Eerder in dit hoofdstuk bent u onder blok 1 al geïnformeerd over de invulling van
deze stelpost vanaf 2016.
Hieronder ziet u samenvattende overzichten van de ombuigingen. De specificaties van
de overzichten zijn opgenomen in 8 ‘Overzichten ombuigingen uit voorjaarsnota 2011’ in
deze begroting. De nummers op die overzichten verwijzen naar de opdrachten die in het
bijlagenboek van de voorjaarsnota 2011 zijn beschreven. Deze is vastgesteld door de raad op
9 juni 2011. Zie het BIS.
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Wat is gerealiseerd?
Samenvattend overzicht gerealiseerde taakstellingen bezuinigingen 2011-2015
2011
Omschrijving
Totaal bezuinigingen buiten
1.027.000
Totaal bezuinigingen loonsom/loon gerelateerd
200.000
Omzettaakstellingen obv rapport Berenschot
Aanvullende taakstelling loonsom realisatie vanaf 2016
Totaal bezuinigingen volgens monitor
ombuigingen voorjaarsnota 2011
1.227.000

2012

2013

2014

2015

6.315.370
586.500

1.023.310
800.750

1.213.670
193.000
560.000

60.000
1.274.000
360.000
540.000

6.901.870

1.824.060

1.966.670

2.234.000

Waarvoor staan we nog aan de lat?
Een deel van de ombuigingen uit 2011 worden in 2016 nog uitgevoerd. De meeste ombuigingen
die in de laatste jaren plaatsvinden zijn overigens op verzoek van de instellingen in de laatste
jaren gezet, zodat er voldoende tijd was om een andere beweging in te zetten. In onderstaand
overzicht ziet u welke ombuigingen in 2016 nog worden ingevuld.

Nog te realiseren bezuinigingen in 2016 uit voorjaarsnota 2011
Omschrijving
1.1.2

Bibliotheek
Totaal omzettaakstelling loonsom en
loonsom gerelateerd
Totaal bezuinigingstaakstellingen 2016
uit voorjaarsnota 2011

2016
50.000
360.000
410.000
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4

Paragrafen

Paragraaf 1

Lokale heffingen

1.		 Uitgangspunten voor onze leges, heffingen en tarieven
Voor de leges, heffingen en tarieven hanteren we de volgende uitgangspunten:
- Handhaven en uitbreiden van het voorzieningenniveau zoals beschreven in de programma’s,
met zo laag mogelijke belasting- en legestarieven.
- Leges en rechten zijn in principe 100% kostendekkend.
- De belastingen en heffingen worden zorgvuldig en efficiënt opgelegd en geïnd.
2.		 De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en heffingen
Voor de belangrijkste gemeentelijke belastingen en heffingen zien de ramingen 2016 in
vergelijking met 2015 er als volgt uit.
Belasting of heffing

Begroting 2015

Begroting 2016

Onroerende zaakbelasting
§ Eigenaar
woningen
niet-woningen
§ Gebruiker
niet-woningen

6.245.000
2.709.000
2.210.000

6.304.000
2.739.000
2.234.000

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

5.875.000

5.900.000

Rioolheffing

5.240.000

5.320.000

366.000

369.000

Parkeerbelastingen

4.101.000

3.746.000

Leges omgevingsvergunning

1.342.000

1.853.000

Hondenbelasting

3. De ontwikkeling van de tarieven in 2016
De inwoners van de gemeente krijgen jaarlijks een aanslag gemeentelijke belastingen. Voor de
beoordeling van de lastendruk zijn de tarieven dan ook van groot belang.
Naast volumeontwikkelingen (toename aantal woningen met 150) en kostenontwikkelingen
(bijvoorbeeld inzameling- en verwerkingsprijzen afval) is uitgegaan van een indexering van de
tarieven 2016 met 0,8% voor loon- en prijsontwikkelingen overeenkomstig het percentage BBP
(Bruto Binnenlands Product) uit de meicirculaire gemeentefonds 2015.
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De belangrijkste tarieven voor 2016 (met vergelijking tarief 2015) zien er als volgt uit:
Belasting of heffing
Onroerende zaakbelasting voor woningen:
- Tarief eigenaar per waarde
Onroerende zaakbelasting voor niet-woningen:
- Tarief eigenaar per waarde
- Tarief gebruiker per waarde
Afvalstoffenheffing:
- éénpersoonshuishouden
- meerpersoonshuishouden
- extra emmer groen
- extra emmer grijs
- extra emmer blauw
- extra emmer oranje
Rioolheffing:
- per aansluiting
Hondenbelasting:
- 1 hond
- 2 honden

tarief 2015 tarief 2016 percentage

€
€
€
€
€

0,1332%*

0,1342%*

0,8%*

0,2063%*
0,1946%*

0,2117%*
0,1997%*

0,8%*
0,8%*

201,00
246,00
49,92+
114,96+
30,00+
30,00+

0%
0%
-20,8%+
10,8%+
-31,50%+

201,00 €
246,00 €
63,00+ €
103,80+ €
43,20+ €
€

€

200,40

€

202,20

0,8%

€
€

69,36
173,40

€
€

69,84
174,60

0,8%
0,8%

* Bij de tarieven OZB voor 2016 is voorlopig ook rekening gehouden met een (landelijke)
ingeschatte waardestijging volgens de meicirculaire 2015, van 0,06% voor woningen en van
een waardedaling van 1,8% voor niet-woningen. De definitieve OZB tarieven worden bepaald
op basis van de definitieve waardeontwikkeling in Doetinchem. Dit heeft bij een gemiddelde
waardeontwikkeling geen invloed op het te betalen bedrag en is daarom niet meegenomen bij
het percentage van de tariefsverhoging.
+ Het tarief voor het gebruik van een extra rolemmer voor het restafval (grijs) is met ruim
10 % verhoogd. Daarnaast zijn de tarieven voor het gebruik van extra rolemmers voor gftafval (groen) en papier (blauw) verlaagd. Ook is er een nieuw tarief opgenomen voor het
gebruik van een extra rolemmer voor het plastic afval (oranje). Dit is het gevolg van het
grondstoffenplan dat door uw raad op 9 juli 2015 is vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de
hoeveelheid restafval verminderd moet worden en dat de scheiding van andere afvalstromen
verbeterd moet worden.
In onderstaand overzicht vergelijken we de belastingdruk voor Doetinchem in 2016 met die
van 2015. Bases voor de berekeningen zijn:
- de waarde van een woning in 2016 €184.100 (2015: €184.000 + 0,06%).
- één- en meerpersoonshuishoudens.
De gemiddelde belastingdruk voor een eigenaar/bewoner in 2015 en 2016 ziet er in
Doetinchem dan als volgt uit:
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Jaar

Soort huishouden

OZB

Afval

Riool

Totaal

2016

Eenpersoonshuishouden

247,00

201,00

202,20

650,20

2016

Meerpersoonshuishoudens

247,00

246,00

202,20

695,20

2015

Eenpersoonshuishouden

245,00

201,00

200,40

646,40

2015

Meerpersoonshuishoudens

245,00

246,00

200,40

691,40

Dit betekent dat de lastendruk in 2016 gemiddeld met circa 0,6 % stijgt ten opzichte van 2015.
Actiepunt voor 2016:
In 2016 zal worden onderzocht of een wijziging in de ozb kan leiden tot het terugdringen
van leegstand van kantoor-, horeca- en winkelpanden. Door de onroerend zaakbelasting voor
gebruikers af te schaffen en deze vervolgens geheel voor rekening te laten komen van de
eigenaren van panden bereik je dat een eigenaar voor zijn eigen leegstand gaat betalen.
4. Het kwijtscheldingsbeleid
In de belastingverordeningen is geregeld dat kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
alleen verleend kan worden voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende
zaak-belastingen. Kwijtschelding wordt verleend op basis van de rijksnormen. De
kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnorm. We hebben dit vastgelegd in het
beleidsplan armoedebestrijding.
In de begroting 2016 zijn de volgende budgetten (exclusief uitvoeringskosten) opgenomen om
uitvoering te kunnen geven aan het beleid.
- Kwijtschelding afvalstoffenheffing					€ 450.000
- Kwijtschelding rioolheffing						€ 390.000
Hierbij wordt rekening gehouden met kwijtschelding als gevolg een aanpassing van de
momenteel geldende vermogenstoets en de mogelijkheid tot kwijtschelding voor zzp-ers.
5. Precariobelasting invoeren?
Voor het gebruik van gemeentegrond voor een standplaats of een terras heffen we al jaren
precariobelasting. Dit is gekoppeld aan een vergunning. Voor deze vorm van precariobelasting
wordt elk jaar de Verordening Precariobelasting met tarieventabel vastgesteld.
Vanuit de raad is gevraagd om de mogelijkheden tot verruiming van de precariobelastingen te
onderzoeken. Het college heeft de mogelijkheid onderzocht om de precariobelasting uit te
breiden voor kabels en leidingen. Deze belasting zou dan gelden voor belastingplichtigen, zoals
elektriciteitsnetwerk Continuon (nu Liander N.V.), gasleidingnetwerk Continuon (nu Liander
N.V.), hoofdgasleidingnetwerk van N.V. Nederlandse Gasunie, het waterleidingnetwerk van
Vitens N.V. en het hoogspanningsnetwerk van Tennet TSO B.V.
Uit jurisprudentie blijkt dat als de gemeente het gebruik van haar grond voor het hebben
van voorwerpen moet gedogen, zij geen precariobelasting kan heffen. Een gedoogplicht
kan bijvoorbeeld gelden bij of krachtens wet. Denk aan Telecommunicatiewet (glasvezel) of
Belemmeringenwet Privaatrecht.
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Ook als er concessies zijn verleend in het verleden of als er een overeenkomst is gesloten met
een bedrijf kan geen precariobelasting geheven worden.
Uit onderzoek is gebleken dat er met de potentiële belastingplichtigen in het verleden
overeenkomsten zijn gesloten. Hierin is geregeld dat kosteloos gebruik gemaakt mag worden
van de gemeentegrond. Dit betekent dat we in de gemeente Doetinchem te maken hebben
met duurovereenkomsten die het heffen van precariobelasting in de weg staan.
In een recente uitspraak heeft een rechter nogmaals bevestigd dat als er sprake is van
een belemmerende overeenkomst de gemeente niet kan overgaan tot het heffen van
precariobelasting op kabels en leidingen. Binnenkort wordt er nieuwe jurisprudentie verwacht.
Als de rechter in deze zaak tot dezelfde conclusie komt dan zal invoering van deze belasting
in onze gemeente geen succes hebben. Bovendien stelt de Commissie Rinnooy Kan in haar
rapport over de belastinghervorming voor om de precariobelasting op kabels en leidingen af
te schaffen. Mocht jurisprudentie in de toekomst het heffen van precariobelasting op kabels
en leidingen wel mogelijk maken dan zal opnieuw de invoering op basis van de bestaande
overeenkomsten worden onderzocht.
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Paragraaf 2
		

Weerstandsvermogen
en risicomanagement

1. Inleiding
Als gemeente krijgen we te maken met tegenvallers en risico’s van activiteiten die we zelf
uitvoeren of door (onvoorziene) ontwikkelingen die op ons afkomen. Deze risico’s kunnen van
inhoudelijke, juridische, maatschappelijke en wat vooral van belang is van financiële, aard zijn.
Om die tegenvallers en de financiële gevolgen op te kunnen vangen (zonder het bestaande
beleid aan te tasten of te moeten teruggrijpen op ad-hoc maatregelen) treffen we structurele
maatregelen en zorgen we dat er geld beschikbaar blijft om ontstane kosten te dekken.
Dit noemen we het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van onze gemeente is
toereikend om tegenvallers en risico’s op te vangen.
In de afgelopen jaren is de aandacht voor risicomanagement nadrukkelijk toegenomen. Dat
heeft verschillende oorzaken: een steeds krapper wordende financiële positie door de crisis
en rijksbezuinigingen; forse risico’s en verliezen in de grondexploitaties; burgers doen een
toenemend beroep op sociale voorzieningen (WMO, WWB); de voorgenomen maatregelen
van het rijk voor decentralisatie in het sociaal domein; etc. We vinden het belangrijk om
(financiële) risico’s te beheersen. Dit gaf aanleiding om voor de risicobeheersing beleidsregels
vast te stellen (programmabegroting 2014). Ook de methodiek van de risicobeheersing is
verder ontwikkeld en toegepast bij de grondexploitaties en in het sociaal domein. De financiële
gevolgen van decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeente zijn inzichtelijk gemaakt
en er zijn kaders gesteld voor het beheer van de risico’s.
De focus van het risicomanagement ligt op het beheersen van de kans dat een risico zich
voordoet en de impact van het risico. Risicomanagement in deze vorm is onderdeel van de
dagelijkse bedrijfsvoering. Wat resteert is het zogenaamde restrisico. Deze restrisico’s worden
afgedekt met onze reserves.
Een aantal risico’s is goed beheersbaar en behoeft geen specifieke aandacht, omdat ze met een
verzekering zijn gedekt (brandschade en aansprakelijkheid), omdat er een financiële voorziening
is getroffen of omdat ze met beperkte financiële gevolgen binnen de exploitatie kunnen
worden opgevangen. Deze risico’s laten wij hier buiten beschouwing, omdat hiervoor geen
beroep wordt gedaan op het weerstandsvermogen.
Voor de risico’s die ontstaan vanuit (wettelijke) samenwerking met organisaties en participatie
in bedrijven wordt verwezen naar hoofdstuk 4, paragraaf 6 Verbonden partijen en paragraaf 6a
onderwijsinstellingen onder toezicht.
In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in op:
- De risico’s;
- Het weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Enkele financiële kengetallen.
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2.

Welke risico’s vragen specifiek aandacht?

De risico’s zijn in te delen in drie duidelijk te onderscheiden hoofdgroepen.
1.
Grondexploitaties,
2.
Taakdecentralisaties in het sociaal domein
3.
Overige risico’s.
2.1. De Grondexploitaties
De grondexploitaties en daarmee samenhangende risico’s staan in hoofdstuk 4, paragraaf 7
Grondbeleid. Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd in de Meerjaren Prognose
Grondexploitatie (MPG). Dan worden o.a. de risico’s in relatie tot de aanwezige buffers
beoordeeld. De verwachte verliezen en risico’s in de grondexploitaties worden opgevangen
met de reserve bouwgrondexploitaties en de voorzieningen die zijn getroffen voor verwachte
verliezen. Mede vanwege demografische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende
afspraken in regioverband zullen we keuzes moeten maken bij onze projecten. Doordat er
minder woningen nodig zijn, zullen sommige projecten geen doorgang meer vinden of in
afgeslankte vorm. Dit veroorzaakt minder grondverkopen en derving van afdrachten. Dit leidt
vervolgens tot risico’s en verliezen waarmee tot nu toe geen rekening was gehouden. Wij
vinden het noodzakelijk hiervoor een aparte reserve sanering woningbouw in het leven te
roepen.
2.2. Taakdecentralisaties sociaal domein
Over de methodiek en aanpak van de taakdecentralisaties op het gebied van Jeugdzorg, de
WMO en de participatiewet is besloten met de vaststelling van het beleidsdocument ‘Met
elkaar, voor elkaar’, De Doetinchemse Keuze (DDK). De belangrijkste risico’s zijn hiermee
in beeld en de beheersing van deze risico’s is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering
met betrekking tot DDK. Met de kwartaalrapportages wordt de raad in ieder geval in 2015
iedere 3 maanden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Onderdeel hiervan is een
risicoparagraaf met een, financieel gekwantificeerde, risicomatrix. De beschrijving van deze
risico’s is gebaseerd op de 2e kwartaalrapportage van 2015. Op hoofdlijnen beschrijven we de
risico’s hier. Voor een uitwerking van deze risico’s verwijzen we naar de kwartaalrapportages.
Onzekerheid aantallen cliënten beschermd wonen en jeugd in relatie tot het rijksbudget
Preventie en substitutie leidt onvoldoende tot afname vraag 2e-lijns ondersteuning
Werken de hefbomen zoals verwacht?
Zijn de effiëncykortingen te realiseren?
Wordt incidenteel een groter beroep gedaan op dure voorzieningen?
Wat zijn de consequenties van het objectieve verdeelmodel van het rijk?
Deze risico’s zijn per medio 2015 gekwantificeerd op €2,8 miljoen.
Om de risico’s in het sociaal domein het hoofd te bieden kunnen we putten uit drie bronnen:
De structurele risicobuffer.
Reserve sociaal domein.
Algemene reserve als algehele achtervang voor de risico’s van de gemeente.
Bij paragraaf 3 hierna, geven we nadere toelichting op deze bronnen.
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Budgetten vanuit de meicirculaire
Een van de grotere risico’s is de onzekerheid over de doorwerking van de gewijzigde
budgetten vanuit de meicirculaire op het verwachtte eindresultaat in het sociaal domein de
komende jaren (de risicobuffer). Dit heeft zowel te maken met de invoering van het objectief
verdeelmodel (Awbz en Jeugdwet) als met de door het Rijk bijgestelde realisatiecijfers. Deze
laatste waren ten tijde van de vaststelling van DDK3 gebaseerd op de historische uitgaven uit
2012, en zijn bij de meicirculaire van 2015 bijgesteld naar de uitgaven over 2014.
Besluitvorming Voorjaarsnota
Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 heeft de raad (mede gelet op de positieve
resultaten in de afgelopen jaren op de budgetten van het sociaal domein) besloten de
structurele bijdrage (€1,6 mln.) vanuit de algemene middelen aan het sociaal domein per
2016 te stoppen. Wanneer toch een tekort dreigt zal het college dit transparant aan de raad
voorleggen en op dat moment de bijdrage aan de algemene middelen vanuit de algemene
reserve laten verlopen. Dit bedrag (€1,6 mln.) is in 2015 bestemd voor de dekking van
investeringen conform DDK3.
2.3. overige risico’s
a)
Gesubsidieerde instellingen
Door een aantal openeind financieringen loopt de gemeente het risico dat meer subsidie wordt
uitgekeerd dan begroot. Het totaal begrote subsidiebedrag omvat in 2016 circa € 13,1 miljoen.
Dit bedrag is exclusief de bekostiging van de taak beschermd wonen waar Doetinchem als
centrumgemeente verantwoordelijk voor is.
Het overgrote deel van de subsidies wordt verstrekt op basis van meerjarige afspraken en/ of
budgetcontracten waardoor het risico in de praktijk zeer gering is. Tevens hanteren we strikt
de subsidieverordening en wordt deze periodiek geëvalueerd.
b)
Gemeentefonds
Wij ontvangen jaarlijks het grootste deel van onze inkomsten via een uitkering van het
Rijk in het gemeentefonds. Vanaf 2015 is de uitkering van het Rijk uitgebreid als gevolg
taakdecentralisaties in het sociaal domein. Deze rijksbijdrage is ondergebracht in het sociaal
deelfonds.
In 2016 ontvangen wij een totale rijksbijdrage van €116 miljoen. Hiervan betreft € 60 miljoen
de bijdrage uit het sociaal deelfonds.
De omvang van de algemene uitkering wijzigt jaarlijks. Wij hebben hierop geen invloed.
Daarnaast is het zo dat de bijdragen in het sociaal deelfonds voor Wmo lokaal en jeugdzorg
vanaf 2016 worden verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel. De gevolgen hiervan
zijn negatief voor gemeente Doetinchem. In onze begroting hebben we de inkomsten van het
sociaal deelfonds en de uitgaven voor het sociaal domein budgettair neutraal verwerkt.
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c)
Risico’s in de financiële balans
Deze ontstaan wanneer uitstaande vorderingen niet worden betaald, als er aanspraak gemaakt
wordt op garanties die zijn afgegeven en gewaarborgde geldleningen en reparatie van BTW
verplichtingen.
Onze administratie is actueel en werkprocessen zijn erop gericht om deze risico’s tijdig
te signaleren en daarop de noodzakelijke maatregelen te treffen. Binnen de heffingen en
legestarieven wordt bijvoorbeeld compensatie opgenomen voor oninbare vorderingen.
Wij actualiseren jaarlijks onze portefeuille met garanties en verstrekte leningen, waarbij we het
risico en het financieel effect beoordelen. De actuele rapportage is voor de raad als informatie
bij de begroting 2016, beschikbaar in het Bestuurlijk informatiesysteem (BIS).
Uit de rapportage blijkt dat de gemeente over de meeste verstrekte leningen en garanties
slechts een beperkt risico loopt. Bij vier instellingen zijn de risico’s verhoogd waardoor we
kunnen worden aangesproken op de afgegeven garantstellingen of het niet (tijdig) betalen van
de rente en aflossingen van de geldleningen. Het betreft:
Stichting Achterhoekse Zaalsportaccomodatie, waarvoor de garantstelling per 1-1-2015
€ 3,2 miljoen bedraagt.
Schouwburg Amphion, waaraan we een garantstelling hebben verstrekt van € 0,45
miljoen.
Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW).
Ten opzichte van de begroting 2015 is van één woningcorporatie de inschatting
verhoogd naar een hoog risico (nu totaal 4 woningcorporaties). Het totale risico
is afhankelijk van het bedrag waarvoor het WSW wordt aangesproken. Wordt het WSW
bijvoorbeeld aangesproken voor € 5,4 miljard, dan betekent dit een jaarlijkse
rentederving van circa € 84.000 voor de gemeente.
Stichting Parkmanagement A18, waarbij het financiële risico van de gemeente
Doetinchem per 1-1-2015 maximaal € 170.000 bedraagt.
d)
BTW
Naar aanleiding van eerdere controles door de belastingdienst en de bevindingen die daaruit
zijn voortgekomen zijn de afgelopen jaren diverse verbeterslagen gemaakt. Het risico dat
toekomstige controles leiden tot naheffingen is hiermee beperkt.
In overleg met de belastingdienst heeft een controle plaatsgehad over het jaar 2013. De
resultaten zijn met de belastingdienst gedeeld. Voor de belastingdienst was de uitkomst
aanleiding om af te zien van controle over 2011 en 2012.
Verder vindt er momenteel een onderzoek plaats naar de toepassing/actualisatie van de
zogenaamde mengpercentages. Dit onderzoek zal ook een controle-instrument opleveren
waarmee eigen steekproefonderzoek op basis van de controle methodes van de belastingdienst
kan worden uitgevoerd.
e)
Invoering Vennootschapsbelasting
Vanaf 1 januari 2016 vallen ook gemeenten onder de vennootschapsbelastingplicht voor zover
er sprake is van winst uit ondernemerstaken (ter informatie: het belastingpercentage ligt tussen
20 en 25 procent van de winst). Een eerste reactie vanuit de overheid is vaak dat de overheid
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geen winst maakt en dat de overheid geen ondernemer is. Nadere beschouwing leert dat hier
toch een genuanceerd standpunt moet worden ingenomen.
Wij onderzoeken nu waar sprake kan zijn van potentieel winstgevende ondernemerstaken of
waar in concurrentie met particulier ondernemerschap wordt getreden. Enkele voorbeelden
hiervan zijn het parkeerbeheer en de gemeentelijke grondexploitatie, maar ook dienstverlening
aan derden verdient aandacht. Daarnaast moeten we onze administratie op orde brengen.
De invoering van de Vennootschapsbelasting zal structureel moeten worden ingebed in de
administratie en we moeten onze bedrijfsvoering goed blijven volgen om ongewenste financiële
risico’s te vermijden. Wellicht zal dit op termijn leiden tot structurele meerkosten zowel
in uitvoering als in de te betalen vennootschapsbelasting. Eind 2015 hopen we dit in beeld
te hebben. Eventuele financiële consequenties kunnen we met de Financiële monitor 2016
verwerken in de begroting 2016.
We worden niet gecompenseerd door het rijk voor deze ontwikkeling en de kosten ervan.
3.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen draait om de vraag: Hebben we voldoende financiële buffers
(= weerstandscapaciteit) om tegenvallers en risico’s op te vangen, zonder dat dit ten koste
gaat van het bestaande beleid? Weerstandsvermogen is daarmee een belangrijk onderdeel van
risicomanagement.
Bij risicomanagement zijn twee aspecten heel belangrijk:
Bewustzijn, analyseren en nemen van beheersmaatregelen van risico’s.
Zie de beschrijvingen bij de risico’s.
Zorgen voor voldoende financiële buffers of weerstandscapaciteit.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is een belangrijk aspect voor het beoordelen van de financiële positie
van de gemeente. Het antwoord op de vraag of we voldoende weerstandscapaciteit hebben
om tegenvallers en risico’s te dekken hangt echter niet alleen af van de beschikbare bedragen.
Het is verbonden met ons bewustzijn van en vooral de beheersmaatregelen die we nemen
voor risico’s. Immers, als we goede beheersmaatregelen nemen hebben we minder buffers
nodig om risico’s te dekken. Bij het beschrijven van de buffers hieronder nemen we die relatie
tussen buffers en maatregelen mee. Bovendien geldt dat hoe meer buffers voor specifieke
risico’s er zijn, hoe minder algemene reserve nodig is. Egalisatiereserves en voorzieningen voor
verschillende activiteiten tellen niet mee voor de weerstandscapaciteit. Wel geldt dat we voor
deze activiteiten (afvalverwerking, rioolbeheer, begraafplaatsen, omgevingsvergunningen) geen
risico’s lopen ten laste van de algemene reserve.
Welke financiële buffers hebben we als weerstandscapaciteit?
Er zijn twee groepen buffers beschikbaar: incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
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Incidentele weerstandscapaciteit
Dit zijn alle buffers die eenmalig kunnen worden ingezet om incidentele tegenvallers op te
vangen.
1.
Algemene reserve
Vanuit het verleden hanteren we als ondergrens voor de algemene reserve: minimaal 10%
(= € 11 miljoen) van het relevante begrotingstotaal (dat is exclusief grondexploitatie,
legesplichtige activiteiten met eigen egalisatievoorzieningen en het deel van het sociaal domein
dat wordt bekostigd door de integratie-uitkering van het rijk).
In de afgelopen begrotingen (zie speciaal de begroting 2014, blz. 134) is reeds uitgelegd dat het
niet zinvol is om in zijn algemeenheid de 10% norm voor de algemene reserve te hanteren.
Ook de accountant heeft in toelichtende sessies met de raad benadrukt dat het vanuit
risicomanagement veel relevanter is om het totale weerstandsvermogen te beoordelen in
relatie tot de risico’s die de gemeente loopt.
Op deze plek volstaan we met de constatering dat de algemene reserve in 2016 € 12,6
miljoen bedraagt en in 2019 nog circa € 9,7 miljoen. Bovendien wordt op basis van deze
begroting in 2019 € 9 miljoen extra is gereserveerd voor aanvullende risico’s en verliezen in
onze woningbouwprojecten. Met die maatregel en vanwege het feit dat we voldoende buffers
voor risico’s hebben, kunnen we stellen dat -naar huidige inzichten- de algemene reserve
in deze perspectiefperiode op een verantwoord niveau blijft. Dit mede in relatie tot diverse
risicobuffers voor specifieke thema’s.
2.
Reserves Grondexploitaties
De benodigde omvang van deze reserve wordt berekend in de jaarlijkse Meerjaren perspectief
grondexploitatie (MPG).
Daarnaast worden voor verlieslijdende grondexploitaties voorzieningen getroffen, waarmee de
te verwachte tekorten financieel zijn afgedekt.
Zie voor meer informatie hoofdstuk 4, paragraaf 7 Grondbeleid.
3.
Reserve sanering woningbouw
Zoals gezegd, bouwen we de komende jaren een extra reserve op van € 9 miljoen. Deze
reserve is bedoeld om risico’s en verliezen ten gevolge van herprioriteringen op te vangen.
4.
Reserve Sociaal domein
De reserve sociaal domein vormt een incidentele buffer voor de risico’s in het sociaal domein.
Het saldo bedroeg bij de jaarrekening 2014 circa € 2,3 miljoen. In 2015 wordt
€ 1 miljoen ingezet voor implementatie van nieuwe taken, waardoor het saldo per 1-1-2016
circa € 1,3 miljoen bedraagt. Een groot deel ervan heeft al bestemming voor de uitvoering van
beleidsplannen, zoals de jeugdagenda. De raad kan echter besluiten tot herbestemming indien
dit nodig wordt geacht.
Als blijkt dat de reserve sociaal domein onvoldoende saldo heeft om risico’s op te vangen,
worden de risico’s afgedekt uit de algemene reserve.
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5.
Overige bestemde reserves in te zetten voor risico’s
De raad kan de bestemming wijzigen van bestemmingsreserves waarvoor geen concrete
verplichtingen zijn aangegaan of waarop geen wettelijke verplichtingen rusten. Deze kunnen
worden meegerekend in de weerstandscapaciteit.
6.
Stelpost voor incidentele onvoorziene uitgaven
Er is een stelpost voor incidentele onvoorziene uitgaven opgenomen in de begroting van
€79.000. Voor de inzet ervan gelden spelregels.
Structurele weerstandscapaciteit
Dit zijn alle buffers die permanent kunnen worden ingezet om structurele tegenvallers op te
vangen.
1.
Risicobuffer Sociaal domein
Om de risico’s het hoofd te bieden is in DDK3 besloten tot het instellen van een Risicobuffer.
Dit is een structureel overschot op de budgetten van het sociaal domein. Onderdeel van deze
risicobuffer was de bijdrage van € 1,6 miljoen uit de eigen gemeentelijke middelen.
Bij de voorjaarsnota 2015 heeft de raad (mede gelet op de positieve resultaten in de afgelopen
jaren op de budgetten van het sociaal domein) besloten de structurele bijdrage vanuit de
algemene middelen aan het sociaal domein per 2016 te stoppen. Wanneer toch een tekort
dreigt zal het college dit transparant aan de raad voorleggen en op dat moment de bijdrage aan
de algemene middelen vanuit de algemene reserve laten verlopen. Door de uitname van deze
eigen middelen wordt de opbouw van de risicobuffer anders. Zie onderstaande tabel.
Hierin zijn eventuele effecten van de circulaires niet meegenomen.
Risicobuffer sociaal domein DDK 3 na VJN 2015
Historische risicobuffer DDK

2015
358

Uitname historische onderuitputting cf. raadsbesluit VJN 2015
Risicobuffer
(x € 1.000)

358

2016

2017

2018

2.962

4.056

5.049

-1.600

-1.600

-1.600

1.362

2.456

3.449

2.
Stelpost voor structurele onvoorziene uitgaven
Er is een stelpost voor structurele onvoorziene uitgaven opgenomen in de begroting van €
51.000. Voor de inzet ervan gelden spelregels.
3.
Onbenutte belastingcapaciteit
De ruimte die er is tussen wat we werkelijk aan belastingen innen en wat binnen de wetgeving
maximaal mogelijk is. Deze ruimte is voor 2016 berekend op € 2,7 miljoen structureel.
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De weerstandscapaciteit ziet er samengevat als volgt uit:
Omschrijving
Incidentele capaciteit
Algemene reserve
Algemene Reserves Grondexploitatie
Reserve sanering woningbouw (voeding vanaf 2016)
Reserve sociaal domein
Bestemde reserves (waarvan bestemming kan worden aangepast)
Stelpost onvoorziene uitgaven incidenteel
Totaal incidentele capaciteit
Structurele capaciteit
Risicobuffer Sociaal domein
Stelpost onvoorziene uitgaven structureel
Onbenutte belastingcapaciteit
Totaal structurele capaciteit

4.

Bedrag 1-1-2016
(x 1.000)
17.865
8.620
P.M.
1.304
2.131
79
29.999
358
51
2.711
3.120

Financiële kengetallen

Het Besluit begroting en verantwoording wordt gewijzigd en gaat voorschrijven dat met ingang
van de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 gemeenten een vijftal financiële kengetallen
moeten opnemen. Bij deze kengetallen moet een beoordeling van hun onderlinge verhouding
in relatie tot de financiële positie beschreven worden. De kengetallen zijn bedoeld om de
raadsleden meer inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente. En omdat de
berekeningswijze voor iedere gemeente gelijk is, kunnen ze goed met elkaar vergeleken
worden. Er zijn geen landelijke normen vastgesteld. De gemeenteraad mag per kengetal een
eigen norm bepalen. Voor een aantal kengetallen heeft provincie Gelderland zelf normen
bepaald. Overigens zijn we niet verplicht om deze normering te hanteren. De kengetallen
hebben ook geen functie als normeringsinstrument bij het financieel toezicht door de
provincie.
Hieronder leest u een overzicht van de financiele kengetallen. In deze begroting dienen
de kengetallen vooral ter informatie. Een toelichting op de kengetallen is voor de raad als
achtergrondinformatie bij de begroting 2016 beschikbaar in het Bestuurlijk informatiesysteem
(BIS).
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5.

Samenvatting, conclusies en verdere ontwikkeling risicomanagement

In deze paragraaf hebben wij u geïnformeerd over de risico’s, de maatregelen die we daarbij
genomen hebben en wat ons weerstandsvermogen is om de financiële gevolgen op te kunnen
vangen. Wij zijn er van overtuigd dat ons weerstandsvermogen toereikend is om onze risico’s
op te kunnen vangen. We tonen dit al vele jaren aan. Toch blijft het noodzakelijk om alert te
blijven op wijzigingen in onze risico’s en beschikbare weerstandsvermogen.
De komende jaren is onverminderd aandacht nodig voor risicomanagement.
Een belangrijk onderdeel van risicobeheersing is het werken volgens de processen zoals deze
zijn vastgelegd in een administratieve organisatie (AO) en het uitvoeren van een interne
controle (IC). Dit zorgt voor betrouwbare, tijdige, actuele en volledige informatievoorziening
ten dienste van een stuurbare en transparante organisatie. Zoals bij de inleiding is aangegeven
is het beleidskader vastgesteld bij de begroting 2014 en zijn voor de belangrijke dossiers
grondexploitaties en decentralisaties in het sociaal domein specifieke maatregelen vastgesteld.
De wijze waarop wij het o.a. het risicobeheer opnemen in onze bedrijfsvoering is vastgelegd
in het controlplan. Een plan dat jaarlijks wordt geactualiseerd om onze werkprocessen en
administratieve handelingen in control te laten verlopen.
We laten ons daarbij adviseren door onze accountant, deze geeft in zijn controle rapporten
daarvoor de nodige aanbevelingen die we zo goed mogelijk trachten te volgen. We zoeken
daarbij naar pragmatische oplossingen, waarbij een balans gevonden wordt tussen de ‘zwaarte’
van het risico en de inspanning om het risico te beheersen.
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Paragraaf 3

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom en beheer. Het betreft o.a.
openbaar groen, riolering, wegen, openbare verlichting, diverse gebouwen en kunstwerken.
De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is enerzijds bepalend voor
het voorzieningenniveau en anderzijds ook voor de (jaarlijkse) lasten. In deze paragraaf wordt
achtereenvolgens ingegaan op het beleidskader, beheer en indien van toepassing beschouwen
we actuele ontwikkelingen. Tot slot geven we een samenvatting van de kwalitatieve indicatoren
en de financiële overzichten.

1.

Wegen

Het beleidskader
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van openbare wegen.
Uitgangspunt hierbij is dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven. De leidraad voor
het onderhoud van de wegen is de systematiek voor rationeel wegbeheer van het Centrum
voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
(CROW).
Het beheer
Jaarlijks houden we een weginspectie en wordt een meerjarig beheer- en onderhoudsplan
opgesteld. Voor het uit te voeren onderhoud hanteren we kwaliteitsniveau eenvoudig,
waarbij we maatregelen toepassen op basis van de criteria veiligheid en duurzaamheid. In het
beheerplan wegen wordt jaarlijks aangegeven welk onderhoud uitgevoerd is, wat de kwaliteit is
van het wegennet en welke onderhoudsmaatregelen met bijbehorende financiën de komende
jaren uitgevoerd worden.
Actuele ontwikkelingen
Vanaf 2016 is er 100.000 euro minder beschikbaar voor het onderhoud van de wegen. In het
beheerplan wegen van 2016 vertalen we dit naar concrete maatregelen.
De intentie is om de besparing te zoeken in het weghalen van overbodig geworden bestrating
en de onderhoudsfrequentie van elementenverhardingen omlaag te brengen. De voorgestelde
maatregelen worden in combinatie met bezuinigingsmaatregelen in het openbaar groen
compact in een proefwijk uitgevoerd. Uitgangspunt blijft dat het areaal wegen schoon, heel en
veilig moet zijn.
In 2013/14 is een onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudssituatie van een aantal doorgaande
wegen binnen gemeente Doetinchem. Daaruit blijkt dat schades aan het asfalt vanuit de
fundering komen. Gemeente Doetinchem heeft budget voor het uitvoeren van onderhoud
aan de bovenste laag van de asfaltconstructie, maar niet voor het compleet vervangen van
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asfaltconstructies inclusief funderingen. Daarvoor is in de komende acht jaar totaal een
investering nodig van € 8 miljoen. Per jaar is dus ca. €1 miljoen extra investering nodig. Voor
de jaren tot en met 2021 is de dekking in ieder geval geborgd.
2.

Civieltechnische kunstwerken

Het beleidskader
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. De gebruikers moeten
de kunstwerken veilig kunnen gebruiken. In de wegenverkeerswet staat dat de wegbeheerder
maatregelen moet treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Net als bij wegbeheer
wordt naar duurzaamheid gekeken ter voorkoming van kapitaalvernietiging.
Het beheer
We beheren 84 grote civieltechnische kunstwerken. Het gaat hierbij om 5 beweegbare
bruggen, 59 vaste bruggen (beton, hout en staal), 8 tunnels, 9 steigers, 1 geluidscherm en 2
kademuren. De civiele kunstwerken worden onderhouden op basis van technische levensduur
in combinatie met geconstateerde schades. Elk jaar worden de kunstwerken globaal visueel
geïnspecteerd, zo nodig gevolgd door gedetailleerde inspecties. Op basis van de uitgevoerde
inspecties, worden elk jaar de werkzaamheden voor de komende vier jaar opgesteld. In het
beheerplan kunstwerken wordt jaarlijks aangegeven welk onderhoud is uitgevoerd en welk
onderhoud we de komende jaren gaan uitvoeren.
3.

Openbaar groen

Het beleidskader
De basis van het groenonderhoud in Doetinchem is vastgelegd in het groenstructuurplan
(2014). Hierin is op hoofdlijnen beschreven wat de belangrijke groenstructuren zijn. Gelijktijdig
met de inspectie voor wegen vindt jaarlijks een inspectie plaats en wordt aan de hand van die
bevindingen een meerjarig beheer- en onderhoudsplan opgesteld (een zgn. B&O).
Het beheer
Het openbaar groen omvat in totaal zo’n 453 ha. en bomenbestand beslaat ca. 39.500 stuks.
Voor het onderhoud werken wij met een kwaliteitscatalogus openbare ruimte met drie
kwaliteitsniveaus: Extra, Standaard en Eenvoudig. Daarnaast is een continue spanningsveld
aanwezig tussen de vraag naar een hogere kwaliteit en de beschikbare financiële middelen.
Actuele ontwikkelingen
De kwaliteit van de openbare ruimte ligt momenteel op het niveau ‘eenvoudig’. Plussen in
kwaliteit blijven mogelijk in combinatie met zelfwerkzaamheid van bewoners en bedrijven.
Doetinchem werkt met het Wijkbedrijf: een slimme combinatie van eigen vakmensen, mensen
van het werkvoorzieningschap en wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het wijkbedrijf is actief in ruim 2/3 deel van de stad.
In 2015 is het groenbeheer op bedrijventerreinen overgedragen aan de stichting IG&D
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(ondernemersvereniging) in het kader van parkmanagement. Hiervoor is een overeenkomst
aangegaan met een looptijd van vijf jaar.
Vanaf 2016 is € 100.000 euro minder beschikbaar voor groenonderhoud. In het beheerplan
groen van 2016 vertalen we dit naar concrete maatregelen. De intentie is om de besparing
te realiseren door de inzet van bewoners in de wijken te vergroten. Lukt dit niet dan
vormen we beplantingsvakken om naar makkelijk (goedkoop) te beheren beheergroepen.
Bijvoorbeeld van sierheesters naar gazon. De inrichting van het groen wordt daarmee
eenvoudiger en goedkoper. De voorgestelde maatregelen worden in combinatie met de
bezuinigingsmaatregelen bij de wegen compact in een proefwijk uitgevoerd. Uitgangspunt blijft
een schone, hele en veilige stad.
4.

Openbare verlichting

Het beleidskader
Het beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 is vastgesteld door de raad 29 januari
2015
De kaders voor de komende periode zijn:
- Verlichten op maat;
- Het tegengaan van lichtvervuiling en lichtoverlast;
- Het toepassen van duurzame materialen en het benutten van de technische
		levensduur;
- In 2020 20% minder energie gebruiken dan in 2013
- Communiceren en adviseren naar bewoners en gebruikers om voldoende draagvlak
		 te krijgen voor aanpassingen van de openbare verlichting en overige lichtbronnen
Het beheer
Het beheerplan verlichting openbare ruimte 2015-2018 is vastgesteld door het college van
B&W 23 december 2014
In het beheerplan wordt op het volgende ingegaan:
- Het areaal, de wijze waarop wordt omgegaan met storingen, vervangen met de
		 daarbij behorende financiën. De financiën sluiten aan bij de benodigde vervangen en
		 het opheffen van de storingen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de
		investeringen.
- Een terugblik op de uitgevoerde werkzaamheden in de voorliggen de periode;
- Planning op hoofdlijnen voor de uit te voeren werkzaamheden.
Actuele ontwikkelingen
Door de raad is besloten dat alle financiële besparingen op energie gebruikt dienen te worden
om de komende periode nog meer energie te gaan besparen.
Nagenoeg alle te vervangen conventionele armaturen worden vervangen door Led-armaturen.
Tevens wordt gekeken of er een besparing is te halen door conventionele lampen te vervangen
retrofit ledlampen. In het voorjaar 2015 is het totale areaal van openbare verlichting opnieuw
in beeld gebracht. In het najaar 2015 is het onderhoud van de openbare verlichting samen met
de Achterhoekse gemeenten opnieuw aanbesteed.
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5.

Afvalwatersysteem

Het beleidskader
De Wet Milieubeheer biedt het wettelijke kader voor de gemeentelijke rioleringstaak. Het
gemeentelijke beleid met betrekking tot de inzameling en transport van afvalwater is vastgelegd
in het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Het GRP heeft een looptijd van 6 jaar en is geldig
tot 1 januari 2016.
Het beheer
Het beheer en onderhoud vindt met behulp van een geautomatiseerd rioolbeheersysteem
plaats. Het gaat om het afkoppelen van verhard oppervlak, het renoveren van rioolgemalen en
het vervangen en vernieuwen van riolen. Daarnaast vindt het dagelijkse beheer en onderhoud
plaats aan rioolgemalen, drukriolering, IBA’s, kolken en de overige rioleringssystemen. Door
het afkoppelen van verharde oppervlakten kan geanticipeerd worden op de klimaatverandering,
worden afvalwater en hemelwater gescheiden en wordt de kans op wateroverlast vanuit de
gemengde rioolstelsels verkleind. Jaarlijks inspecteren we een deel van het rioolstelsel. Op
basis hiervan wordt een meerjarenplanning voor het onderhoud opgesteld. In het beheerplan
rioleringen geven we jaarlijks aan welk onderhoud we hebben uitgevoerd en gaan uitvoeren.
Actuele ontwikkelingen
De voorbereidingen van de actualisatie van het GRP zijn medio 2015 gestart. Eind van 2015
stelt de raad het nieuwe GRP vast.
Binnen het rioleringsplan is de strategie erop gericht om situaties met wateroverlast te
voorkomen.
In de actualisatie wordt meegenomen:
- Structurele verbeteringsmaatregelen zoals het verder afkoppelen van verharde
		 oppervlakten en combinaties met andere werkzaamheden aan de infrastructuur.
- De afspraken uit de twee afvalwaterakkoorden met de gemeenten Montferland en
		 Oude IJsselstreek en het waterschap Rijn en IJssel over de uitvoering van de
		 beheertaken in de afvalwaterketen (riolering + zuivering), met een doorkijk tot 2030.
6.

Gebouwen

Het beleidskader
Onderhoud
Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de landelijk geformuleerde NEN2767. Voor
de gemeentelijke panden is als uitgangspunt genomen dat alle panden worden onderhouden
op het niveau redelijk (conditiescore 3). Met de invoering van het vastgoedfonds is dit tijdelijk
verlaagd naar het soberdere onderhoudsniveau matig (conditiescore 4).
Per 1 januari 2015 is het onderhoud van de schoolgebouwen overgedragen aan de scholen,
de meerjaren onderhoudsplanning voor de scholen is daarmee komen te vervallen.
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Vastgoedfonds
Om de gemeentelijke accommodaties duurzaam te kunnen onderhouden is in 2014 het
vastgoedfonds ingesteld. Binnen het fonds worden huuropbrengsten en verkoopopbrengsten
verantwoord. Vanuit deze opbrengsten worden de gemeentelijke accommodaties beheerd en
gexploiteerd.
Huurharmonisatie
Bij verhuur van gemeentelijke gebouwen wordt er een kostprijsdekkende of marktconforme
huur in rekening wordt gebracht. Sport maakt hier een uitzondering op.
Het beheer
Het gebouwenonderhoud is gebaseerd op een geautomatiseerd systeem waarin de
onderhoudsverwachting voor de komende 20 jaar is berekend. Daarnaast vinden er jaarlijks
inspecties plaats. Afhankelijk van de werkelijke onderhoudssituatie kan de fasering/planning
worden aangepast. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt rekening gehouden met de
verantwoordelijkheden voor verhuurder en huurder. Verhuurder voert alleen het onderhoud
uit waarvoor hij verantwoordelijk is.
Actuele ontwikkelingen
Onderhoud en verhuur
Het onderhoud- en verhuurbeleid voor de gemeentelijke accommodaties wordt in 2016
geactualiseerd. Hierbij worden de spelregels voor het gemeentelijk gebouwenbeheer
samengebracht in een overzichtelijk document.
Evaluatie Vastgoedfonds
In het najaar van 2015, is het vastgoedfonds in de raad geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar
voren dat er de afgelopen twee jaar meerdere stappen voorwaarts zijn gezet om de exploitatie
van het vastgoed te verbeteren. Panden zijn verkocht en/of afgestoten. Er is een methode
ontwikkeld om huurprijzen te bepalen en er is een start gemaakt om deze huurprijzen door te
berekenen aan de gebruikers.
Ondanks de hogere inkomsten door verkoop van vastgoed en verbetering van de exploitatie
is zonder ingrijpen de reserve in 2017 leeg. Om structureel voldoende middelen te hebben
worden meerdere maatregelen doorgevoerd. Dit betreft voornamelijk maatregelen gericht op
1) hogere huuropbrengsten, 2) lagere kosten door het afstoten en verkopen van panden en 3)
het voortzetten van het lagere onderhoudsniveau matig (conditiescore 4) tot en met 2021.
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Kwalitatieve indicatoren
Voldoende

Matig

Onvoldoende

Product Wegen
Kwaliteit totaal areaal
94%
2%
verhardingen
Acceptatiegrens CROW
77-87%
9-14%
totaal areaal verhardingen
Kwaliteit areaal
90%
3%
asfaltverhardingen
Acceptatiegrens CROW
75-85%
10-15%
voor asfaltverhardingen
Kwaliteit areaal
97%
1%
elementenverhardingen
Acceptatiegrens CROW
80-90%
7-12%
voor
elementenverhardingen
Product Kunstwerken
Brug beton
Redelijk
Beweegbare brug
Redelijk
Brug hout
Redelijk
Brug staal
Goed
Geluidsscherm
Redelijk
Kademuur
Redelijk
Steiger
Redelijk
Tunnel
Redelijk
Product
Afvalwatersysteem
Ouderdom riolering:
8% ouder dan 50 jaar
Redelijk
38% tussen 30-50 jaar
Redelijk
31% tussen 11-30 jaar
Goed
23% jonger dan 10 jaar
Goed
Ouderdom is echter niet alleen maatgevend voor de kwaliteit van de riolering.
Pruduct Accommodaties
Onderhoudsniveau
4 Matig (duidelijke
onderhoudsschade
en behoefte)

4%
4-9%
7%
5-10%
2%
3-8%

Financiële overzicht
Voor het uitvoeren van al het onderhoud zijn begrotingposten opgenomen. De kosten van de
riolering worden 100% gedekt via de heffing van het rioolrecht. Om jaarlijkse fluctuaties in het
tarief rioolrecht te voorkomen is een egalisatievoorziening ingesteld. Voor het vastgoedfonds is
met name door de verkopen van gemeentelijke panden een reserve gecreëerd, die als egalisatie
zal dienen voor het onderhoudfonds (Pogg) en eventuele tekorten op de reguliere exploitaties
van het gemeentelijk vastgoed. Onderstaande tabel laat de uitgaven zien per product exclusief
de investeringslasten. De mutaties zijn als gevolg van indexering, wijziging toerekening inzet
personeel, overhead en bezuinigingen.
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Product nr.
210.1
560.4
580.0
210.4
722.0
270

Product omschrijving
Wegen, straten en pleinen e.d.
Openbaar groen
Speelvoorzieningen (groen)
Openbare verlichting (exclusief
electrakosten)
Riolering en watervoorziening
Periodiek onderhoud
gemeentelijke gebouwen (pogg)
betreft structurele dotaties

Begroting 2016
4.050.000
5.510.000
254.000
176.000

Begroting 2015
4.024.000
5.423.000
254.000
176.000

1.635.000
924.000

1.534.000
968.000
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Paragraaf 4

Financiering

Om onze bezittingen te financieren is geld nodig. Dit kan ons eigen gespaarde geld zijn of van
derden geleend geld. Omdat geld lenen geld kost, is de uitvoering van ons financieringsbeleid
een risicovolle taak. Deze taak is daarom gebonden aan wettelijke kaders en aan kaders
in het door de raad vastgestelde treasurystatuut. In deze paragraaf gaan we in op ons
financieringsbeleid en de beheersing van de risico’s.
Wat is ons financieringsbeleid?
Het gemeentelijk financieringsbeleid is er op gericht om:
- te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
- de risico’s die met deze transacties verbonden zijn te beheersen;
- de rentekosten van de leningen zoveel mogelijk te beperken;
- de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen
		 en financiële posities te beperken.
Onze uitgangspunten daarbij zijn:
- Onze schulden zijn niet hoger dan de waarde van onze bezittingen.
- In de begroting wordt de rente voor nieuw leningen gebaseerd op prognoses van
		 gerenommeerde instellingen waarbij voorzichtigheidshalve een opslag wordt
		gehanteerd.
- Wij proberen de kasgeldlimiet optimaal te benutten vanuit de gedachte dat rente van
		 kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende
		leningen.
Rente in de begroting
Een groot deel van onze rentelasten ligt vast omdat in het verleden geldleningen zijn
opgenomen waarbij de op dat moment geldende markrente voor langere tijd contractueel
is vastgelegd. Het rentepercentage dat we in 2016 gemiddeld betalen voor de al opgenomen
leningen bedraagt 3,40%. Al onze investeringen (enkele uitzonderingen daargelaten) krijgen
dit gemiddelde tarief (de omslagrente) toegerekend. Bij dit systeem worden rentestijgingen
voor nieuwe leningen door al onze investeringen gedragen. Daar staat tegenover dat al
onze investeringen profiteren van lagere rentes voor nieuwe investeringen. Omdat we over
reserves en voorzieningen beschikken hoeven we minder te lenen. We besparen hierdoor dus
eveneens 3,40% rente. De rente voor onze geldleningen en de bespaarde rente vormen de
financieringslasten voor al onze investeringen. Voor de lasten van een investering maakt het dus
niet uit of deze zijn gefinancierd met leningen of met eigen geld.
Nieuwe leningen
Omdat onze leningportefeuille en onze reserves en voorzieningen onvoldoende zijn om al onze
investeringen te financieren (financieringstekort) zal naar verwachting in 2015 moeten worden
bijgeleend. Bij het aangaan van leningen kijken we niet naar de specifieke investeringen maar
naar de totale financieringsbehoefte op basis van een globale liquiditeitsplanning.
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Hierop stemmen we onze daadwerkelijke financiering af (totaal financiering). De rente voor
nieuw op te nemen leningen in de begroting 2016, baseren we op de verwachtingen van
gerenommeerde instellingen. Bij het opnemen van leningen hebben we te maken met wettelijke
kaders (Wet FIDO/Wet HOF) en het door de raad vastgestelde treasurystatuut
Wet FIDO
Belangrijkste risico met betrekking tot financiering is het risico van stijgende rentelasten.
De wet FIDO begrenst deze risico’s. Enerzijds wordt met de kasgeldlimiet bepaald wat
maximaal met kort geld mag worden geleend. Bij kort geld ligt de afgesproken rentevergoeding
maximaal 1jaar vast. De kasgeldlimiet is in de wet gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal
aan lasten. De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal
onderhevig mag zijn aan renteherziening of herfinanciering. Hiermee is een maximumgrens
gesteld aan het renterisico op de langlopende leningportefeuille. De omvang van de her te
financieren leningen dan wel te herziene rentes blijft in 2016 ruim onder de norm.
Verplicht schatkistbankieren
In de wet FIDO zijn bepalingen opgenomen die de decentrale overheden verplicht om
hun tegoeden aan te houden bij het ministerie van Financiën in plaats van bij een bank;
het zogenaamde schatkistbankieren. Het rijk heeft deze verplichting ingesteld om zo een
voordelig effect op het nationale EMU-saldo te bewerkstelligen. Voor onze gemeente heeft
schatkistbankieren vooralsnog geen gevolgen omdat wij een lenende gemeente zijn.
Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
In 2013 is de wet HOF in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat de schulden van het
rijk én de decentrale overheden niet te hoog worden volgens EU normen: het EMU-plafond.
Er is een macro-norm voor het totale EMU-plafond van de gezamenlijke gemeenten. Met dat
percentage mag de totale schuld groeien van alle gemeenten samen. Als de gemeenten die
norm overschrijden, kan het rijk gemeenten vragen om de begroting neerwaarts bij te stellen
om de overschrijding van het nationale EMU-plafond weg te nemen. Vooralsnog heeft het geen
invloed op onze gemeentebegroting.
Renteresultaten
In het verleden konden voordelige renteresulaten worden gerapporteerd in de jaarstukken.
Deze werden veroorzaakt door een lager investeringsniveau dan begroot; meer eigen
goedkope financieringsmiddelen waardoor meer werd bespaard en bleek de rente voor nieuwe
leningen vaak lager dan begroot. Gelet op deze ervaringen is met ingang van de begrotingen
2014 en 2015 hierop geanticipeerd door in deze begrotingen de rentelasten structureel naar
beneden bij te stellen. De verwachting is dan ook dat de in 2016 de renteresultaten beperkt
zijn.
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Paragraaf 5

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Organisatie algemeen
Op weg naar gD 2020
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Ontwikkelingen op economisch,
technologisch en andere terreinen hebben voor grotere en andere dynamiek gezorgd. Denk
maar aan de krimp en vergrijzing, de 24-uurs economie, het gebruik van mobiel internet en
sociale media. Dat maakt dat ondernemers en bewoners andere eisen en verwachtingen
hebben van hun gemeente. Ook hebben we als gemeente nieuwe taken gekregen in het sociaal
domein. Voor college en directie vormde dit de aanleiding om de organisatievisie te herijken:
gD 2020 is daarvan het resultaat.
Open en wendbaar
We werken steeds meer toe naar een organisatie die open en wendbaar is. Open betekent in
de eerste plaats dat we ons van buiten naar binnen organiseren. Alles wat we doen is gericht
op meerwaarde voor de samenleving. En dat doen we opgavengericht: het gaat om de effecten
voor Doetinchem, zoals een aantrekkelijke leefomgeving en een sterk economisch klimaat.
Ons eindbeeld is die van een organisatie die laagdrempelig is en die zich laat voeden door alle
partners. Een van buiten naar binnen gerichte organisatie die bestaat uit een compacte kern en
uitvoeringsorganisaties. We noemen deze vorm het Doetinchems regiemodel. Doetinchems
omdat we, anders dan veel andere regiegemeenten, kiezen voor verbonden uitvoering.
Doetinchems regiemodel
De kenmerken van ons nieuwe organisatiemodel zijn:
- Meer samenwerking en taken op afstand
Voor steeds meer taken bundelen we onze krachten en zoeken we de samenwerking op. Met
andere gemeenten uit de regio Achterhoek, met organisaties en instellingen én met bewoners
in wijken en buurten. Politiek zien we de ambitie om toe te groeien naar een kleinere overheid.
Met uitvoerende organisaties die meer op afstand staan.
- Ruimte voor de uitvoering
De uitvoeringsorganisaties (zowel afdelingen als verzelfstandigde organisaties) zijn de spil in
onze dienstverlening. Wij stimuleren excellentie door de uitvoering meer ruimte te geven.
- Koers en prioriteiten in de kernorganisatie
De kernorganisatie ondersteunt college en directie bij het bepalen van de koers en prioriteiten,
het sturen op beoogde effecten, en goed opdrachtgeverschap. We stellen maatschappelijke
meerwaarde centraal door focus op het proces in plaats van de (beleids)inhoud. En we
versterken integraliteit door het sociaal, fysiek en economisch domein vanuit één afdeling
centraal aan te sturen.
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Partnership
Uitgangspunt in de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie is partnership: alleen wanneer er
een goede samenwerking is tussen kernorganisatie en uitvoeringsorganisaties boeken we
mooie resultaten. We maken zakelijke afspraken op hoofdlijnen over ‘het wat’ en we zorgen
voor eigen beslisruimte over ‘het hoe’ voor een optimale dienstverlening en een efficiënte
bedrijfsvoering.
Efficiënte centrale ondersteuning
Om efficiënt te kunnen opereren houden we de komende jaren vast aan centrale
ondersteuning (PIOFACH-taken). Waar dat slimmer is, is er ruimte voor eigen ondersteuning.
Meer in het algemeen zorgen we ervoor dat we lokaal gericht blijven maar ook flexibeler
worden in de schaal waarop we werken en met wie we samenwerken.
De visie en structuur voor zowel de uitvoeringsorganisaties als de kernorganisatie worden in
2015 uitgewerkt, zodat in 2016 de nieuwe organisatie vorm kan krijgen.
Dienstverlening
Met de ontwikkeling naar het “Doetinchems Regiemodel” ontstaan er nieuwe verhoudingen
tussen de kern- en uitvoeringsorganisaties. Duidelijkheid in onze dienstverlening naar
onze inwoners houden we vast. Want de gemeente is voor zijn inwoners de meest nabije
overheid. Het klantcontactcentrum (KCC) blijft ook in de organisatieontwikkeling zijn plaats
houden. In haar rol als 1e lijns kontakt tussen inwoner en kernorganisatie ofwel inwoner
en uitvoeringsorganisatie krijgt zij nadrukkelijk meer haar rol. Want naast telefonie zal het
merendeel van de post en mail verkeer ook door het KCC worden behandeld. Daarmee
bereiken we dat de inwoner sneller een antwoord krijgt en onze processen efficiënter worden.
Wel maakt dat er tussen kern- en uitvoeringsorganisaties nieuwe verhoudingen ontstaan in de
informatiearchitectuur en informatieveiligheid. In de organisatieontwikkelingen zullen wij het
informatie- en informatiebeveiligingsbeleid verankeren. Want wij realiseren ons terdege dat het
onze bestuurlijke verantwoordelijk blijft.
Personeel
De organisatieontwikkeling, zoals al eerder toegelicht, heeft ook consequenties voor
de medewerkers. In het traject zullen keuzes gemaakt worden over het wel of niet
verzelfstandigen van taken. Dit kan gepaard gaan met rechtspositionele veranderingen.
Om de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer duidelijk te hebben is in
overleg met het georganiseerd overleg een sociaal statuut afgesproken. Er is een informeel
onderhandelaarsakkoord. We gaan er van uit dat dit akkoord in september een formele status
krijgt.
Uitgangspunt is dat medewerkers die werkzaamheden verrichten die in een verzelfstandigde
organisatie terecht komen eerst tijdelijk gedetacheerd worden, en daarna in dienst komen bij
het verzelfstandigde organisatieonderdeel. Wanneer er sprake is van een organisatie die de
CAR-UWO hanteert zal er geen sprake zijn van detachering.
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In deze begroting zijn nog geen financiële consequenties van de afspraken opgenomen omdat er
eerst sprake zal zijn van detachering, pas na de periode van drie jaar zal er sprake zijn overgang
van personeel en de daarmee gemoeide kosten van afkoop.
In 2016 krijgen we mogelijk wel te maken met de kosten van eventuele ontstane
boventalligheid, maar deze zijn voor een deel begroot in de loonsom. De kosten voor
begeleiding en dergelijke kan vooralsnog uit bestaande budgetten worden gefinancierd (we
verwachten dat de behoefte hieraan niet groot zal zijn).
Ontwikkelingen loonsom
In de voorjaarsnota 2011 heeft de raad besloten tot een extra korting op de ambtelijke
organisatie van € 0,8 miljoen. Dit bovenop de taakstelling van ruim € 3 miljoen op loonsom
en loonsomgerelateerde budgetten. Op dat moment was er nog geen duidelijkheid over de
effecten van de drie decentralisaties of andere nieuwe wettelijke taken. In de afgelopen jaren
zijn wel forse stappen bij deze ontwikkelingen gezet en hebben tot goede (vooral inhoudelijke)
resultaten geleid.
De personele taakstelling van de ruim € 3 miljoen is geheel gerealiseerd. De extra taakstelling
van € 0,8 miljoen is in 2015 voor € 260.000 gerealiseerd. Het resterende bedrag van € 540.00
is meegenomen als taakstelling in de begroting van 2016 (zie programma 11).
Zoals al eerder aangegeven bevindt de organisatie zich de komende periode in een
overgangssituatie. Vanuit het coalitieakkoord is aangegeven dat gD zich gaat ontwikkelen tot
een kernorganisatie die flexibel op de wensen van de maatschappij kan inspelen. Dit vraagt
het nodige van de organisatie en stelt andere eisen aan de dienstverlening. Om aan te kunnen
sluiten bij de ontwikkeling naar deze krachtige kernorganisatie is ervoor gekozen meer gebruik
te maken van tijdelijke en flexibele medewerkers. Dit geeft nu voldoende ruimte om de
dienstverlening door te laten gaan en op de achtergrond te werken aan de meest optimale
inrichting van de organisatiestructuur, zonder het risico op structureel hogere lasten. Deze
flexibiliteit heeft echter wel een prijs.
Het is ook van belang aan te geven dat de organisatie geconfronteerd wordt met het effect van
het met de bonden afgesproken beloningsbeleid. gD kent een stelsel met aanloop-, functie- en
uitloopschalen. Hierin zijn we niet uniek. Bij voldoende in-, door- en uitstroom is er een balans
tussen deze drie. De afgelopen jaren zijn echter minder mensen ingestroomd. Dit in verband
met terughoudend wervingsbeleid en met in achtneming van de taakstellingen. Ook de externe
mobiliteit is ten gevolge van de arbeidsmarkt beperkter dan in het verleden. Mensen zijn
minder geneigd van baan te wisselen. Hierdoor is er sprake van verminderde substitutie van
mensen in de uitloopschaal door mensen in de aanloopschaal. Dit heeft uiteraard een negatief
effect op de gerealiseerde loonsom. We verwachten de komende tijd meer uitstroom gezien
de huidige leeftijdsopbouw van ons personeel.
In het verlengde van de organisatieontwikkeling wordt ook gekeken naar welke
arbeidsvoorwaarden en andere instrumenten goed aansluiten bij het realiseren van een open en
wendbare organisatie (bijvoorbeeld generatiepact en loongebouw). Een beheersbare loonsom
maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit. Concreet betekent dit onder andere dat we met
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het georganiseerd overleg in gesprek zijn over de houdbaarheid van het drieschalenstelsel voor
nieuw personeel en het invoeren van een regeling in het kader van het generatiepact. Met
name door deze laatste regeling creëren we ruimte voor nieuwe instroom.
Strategische personeelsplanning
De afgelopen jaren heeft deze SPP een belangrijke rol gespeeld in het inzichtelijk krijgen van de
personele ontwikkelingen waarmee wij als organisatie te maken krijgen in de komende periode.
Naast de ontwikkelingen die ontstaan vanuit de demografische samenstelling van ons
personeelsbestand wordt de behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden ook mede bepaald
door de keuzes die wij als organisatie maken. Dit vloeit ook voort uit de uitkomsten van de
kerntakendiscussie.
Het vertrekpunt blijft een gezonde organisatie die effectief en efficiënt werkt. Anders gezegd
we gaan voor een organisatie die betaalbaar en vitaal is. Om hier verder invulling aan te kunnen
geven is in 2014 de notitie “sturen op personele bewegingen” ontwikkeld. Hierin worden aan
aantal maatregelen beschreven die handvatten kunnen bieden voor het realiseren van een
gezonde organisatie die optimaal effectief en efficiënt werkt en daarbij ook een inspirerende
bijdrage levert aan het wonen en werken binnen het grondgebied van gemeente Doetinchem.
SPP en duurzame inzetbaarheid en mobiliteit hebben een directe relatie met elkaar. Alleen
door oog te hebben voor de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers kun
je optimaal invulling geven aan de strategische personeelsplanning en de beschikbare kennis,
ervaring en talenten daar inzetten waar ze het meest tot hun recht komen.
Informatisering
Het stelsel van basisregistraties maakt dat er in- en extern voor de overheid (e.a.) een
efficiënte informatiearchitectuur komt. Rondom persoonsgegevens vormt de GBA al jaren
de basisregistratie. Ook de WOZ en BAG(basisadministratie adressen en gebouwen) hebben
nu dezelfde positie gekregen. Volop wordt er nu gewerkt om ook de basiskaart grootschalige
topografie(BGT) voor 2016 gereed te hebben.
Belangrijkste doel van de basisregistraties is 'eenmalige registratie-meervoudig gebruik'.
Binnen de huidige organisatie heeft dit op veel plaatsen in de informatiearchitectuur zijn plek
gekregen. Met de organisatieontwikkeling ontstaan er uitvoeringsorganisaties met een nieuwe
juridische basis. Dit maakt dat het implementeren van de doelstelling 'eenmalige registratiemeervoudig gebruik' ons plaatst voor keuzes.
Voor onze gedigitaliseerde organisatie, waarbij gebruik van gegevens volop de basis is voor
allerlei processen, blijft het doel een efficiënte informatiearchitectuur om zo een doelmatige
organisatie te realiseren voor goede dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.
Momenteel wordt de basis gelegd voor een informatiesysteem dat de klantkanalen telefonie,
post en mail organisatiebreed efficiënt ondersteund. Dit informatiesysteem(zaaksysteem)
heeft functies om al het verkeer tussen inwoners/bedrijven en onze organisatie bij te houden.
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Hiermee zijn er mogelijkheden voor efficiënte dienstverlening in de front- en backoffice.
Ook is dit informatiesysteem de opmaat naar een transparante “open” gemeente. Want als
deze basis op orde is dan kan de stap worden gezet om de inwoner/bedrijf toegang te geven
tot zijn gegevens, “Mijn Doetinchem.nl”. Ook willen we de mogelijkheid hebben om via dit
platform direct diensten te bieden. Van “buiten naar binnen” organiseren. Want ook met onze
informatiearchitectuur willen we de “zelfredzaamheid” van onze inwoners ondersteunen.
Delen van informatie en het vinden van informatie kost medewerkers veel tijd en vertraagt
een goede dienstverlening. Aansluitend bij bovengenoemd zaaksysteem wordt er een omgeving
ingericht waarin projectmatig werken en samenwerken centraal staat.
In Org2020 signaleren we de veranderingen in de samenleving en dit maakt dat we onze
organisatie moeten ontwikkelen naar deze veranderende werkelijkheid. Het signaleren
van trends, ontwikkelingen vraagt dat we op allerlei vlakken onze “oren en ogen” moeten
gebruiken. Uiteraard zijn we in de wijken zijn maar ook moeten we de “social media” volgen.
Juist dit kanaal krijgt in de 24-uurs samenleving steeds meer een plek. In onze organisatie gaan
we deze informatiekanalen beter inbedden.
Automatisering
Vanaf 2008 hebben wij stapsgewijs toegewerkt naar automatiseringssamenwerking.
Bij de inrichting hebben we ons laten leiden door standaardisatie en reductie van de
kwetsbaarheid.
Er staat nu een infrastructuur voor 1500 medewerkers.
Het is nu tijd om verder te bouwen. Op het automatiseringsfundament willen we in
de komende jaren een gezamenlijke informatiearchitectuur realiseren. Hierbij laten we
ons ook weer leiden door standaardisatie en vereenvoudiging van het beheer van de
informatiesystemen.
De automatiseringssamenwerking faciliteert de gemeenten Oude IJsselstreek, Doesburg,
Aalten, Doetinchem, enkele gemeenschappelijke regeling en non/profitorganisaties.
Het gezamenlijke platform is een 'enabler' voor organisatorische samenwerking in het primaire
proces. Om juist de organisatorische samenwerking adequaat te faciliteren is het streven erop
gericht om de schaal van automatiseringssamenwerking te vergroten.
Belangrijke peiler van de dienstverlening is de bereikbaarheid van onze medewerkers. Door
het KCC inzicht te geven in de beschikbaarheid van medewerkers kunnen zij de dienstverlening
verbeteren. De 4 samenwerkende gemeenten zetten nu op beperkte schaal een pilot neer. De
ervaringen moeten er in 2016 toe te leiden dat er 1 nieuwe technische infrastructuur komt
voor communicatie -telefonie-chat- en aanwezigheidsinformatie.
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Inkoop
Doelmatig en rechtmatig inkopen en professioneel opdrachtgeverschap staan hoog op de
agenda. De drie decentralisaties vragen ook op het inkoopterrein een hele duidelijke rol.
Momenteel laten wij een uitwerking maken van rollen als strategisch inkoopbeleid, operationele
inkoop, contractmanagement ed.
Met onze accountant zijn wij van mening dat het borgen en vastleggen van inkoop activiteiten
meer aandacht nodig heeft. Dit willen wij doen door voor inkopen en aanbestedingen vanaf
€15.000 of hoger een inkoopprotocol verplicht te stellen.
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Paragraaf 6

Verbonden partijen

Inleiding
De gemeente voert taken uit via zogeheten verbonden partijen. Een verbonden partij is een
privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel
belang heeft. Het gaat om deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen,
stichtingen en verenigingen.
Het bestuurlijk belang wordt uitgedrukt door het hebben van zeggenschap in het beleid van de
rechtspersoon door een bestuurszetel of door stemrecht. Van een financieel belang is sprake
als de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijt is ingeval de rechtspersoon in
financiële problemen komt.
Als de financiële relatie uitsluitend bestaat uit inkomens- en/of vermogensoverdrachten
(subsidies), is er geen sprake van een financieel belang en dus geen sprake van een verbonden
partij.
We hebben in twee onderwijsinstellingen een bestuurlijke en toezichthoudende rol. Van een
financieel belang is geen sprake. Mochten beide organisaties in financiële problemen komen,
dan kan onze gemeente hierop wel aangesproken worden. Daarom vinden wij het belangrijk
onze relatie met deze twee organisaties te benoemen in de paragraaf 6a.
Belang van verbonden partijen
Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren dat de gemeenten ook
zelf kunnen (blijven) doen. De gemeente houdt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor
het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Kernvragen zijn of de
doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden.
Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s die de gemeente met
verbonden partijen kan oplopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.
De gemeente zal telkens moeten afwegen welke aanpak de beste garantie geeft dat de taak
wordt uitgevoerd op een manier zoals de gemeenten voor ogen staat en op welke manier de
gemeente voldoende inhoudelijk en financieel toezicht heeft in het uitvoeren van een taak.
Informatie over onze verbonden partijen
Vanaf de begroting 2014 schrijft het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) naast de
paragraaf ook een lijst van verbonden partijen voor. Uit efficiencyoverwegingen en het
tegengaan van herhalingen zijn beide overzichten geïntegreerd.
In onze paragraaf wordt een overzicht gepresenteerd van de verbonden partijen van de
gemeente Doetinchem naar aard, doel en openbaarbelang van de verbinding, het bestuurlijk
belang, het financieel belang inclusief de vermogensontwikkeling, de risico’s in samenhang met
het weerstandsvermogen, de actualiteiten en de beleidsvoornemens en de rapportages.
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Gemeenschappelijke regelingen:
Wedeo, gevestigd te Doetinchem
Programma
10 Sociaal domein, product 6111 sociale werkvoorziening
Doelstelling en Wedeo heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de 3
openbaar belang deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening.
Partijen

Gemeenten: Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek

Bestuurlijk
belang

Algemeen bestuur : portefeuillehouder sociale werkvoorziening en 2 raadsleden
Dagelijks bestuur : portefeuillehouder sociale werkvoorziening

Financieel

De rijksbijdrage begroting 2016 sociale werkvoorziening € 9.176.000 wordt
volledig doorbetaald aan Wedeo.
Wedeo (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2013
€ 6.096.000
€ 5.377.000
€ 21.000

2014
€ 6.073.000
€ 4.800.000
€ 81.000

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten en de
financiële gevolgen van een opheffing van de verbonden partij naar rato van het
aantal Wsw-medewerkers van hun gemeente.
De (te) ontvangen rijksbijdrage met kortingen in relatie tot de mogelijkheid om hier
tijdig (voldoende) op te kunnen anticiperen vormt een belangrijk risico.
Het weerstandsvermogen van Wedeo voldoet aan de gestelde norm.

Actualiteit

De nieuwe Participatiewet beoogt de samenvoeging van de huidige afzonderlijke
instroom in de regelingen voor WWB en WSW.
In 2015 wordt een vervolg gegeven aan een onderzoek naar een verdergaande
samenwerking/fusie met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente
Doetinchem, het ISWI (gemeente Oude IJsselstreek, zonder de gemeente Aalten) en het
SW bedrijf (Wedeo). De partners hebben de intentie om per 1 januari 2016
gezamenlijk op te gaan in een nieuwe organisatie.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarverslagen van Wedeo.
Single information single audit (Sisa) vindt plaats in de jaarstukken gD.
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GGD Noord- en Oost-Gelderland, gevestigd te Apeldoorn
Programma

10 Sociaal domein, product 7100 openbare gezondheidszorg

Doelstelling en De GGD NOG is de –wettelijk verplicht- gezondheidsdienst van en voor 22
openbaar belang gemeenten en heeft tot doel uitvoering te geven aan de taken vallend onder de
Wet Publieke Gezondheid.
Partijen

Gemeenten uit de Achterhoek, Midden-IJssel / Oost-Veluwe en Noord-Veluwe.

Bestuurlijk
belang
Financieel

Algemeen bestuur: portefeuillehouder openbare gezondheidszorg
De gemeentelijke inwonerbijdrage voor 2016 is begroot op afgerond € 755.000
GGD NOG (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2013
€ 3.507.000
€ 3.466.000
€ 391.000

2014
€ 3.145.000
€ 4.024.000
€ 238.000

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijkheid voor eventuele tekorten en de
financiële gevolgen van de opheffing van de verbonden partij.
Het benodigde weerstandsvermogen o.b.v. de jaarrekening 2014 is € 1.474.000,
waarvan de deelnemende gemeenten geacht worden € 278.000 aan te houden.
Per eind 2014 bedraagt het weerstandsvermogen GGD100%

Actualiteit

Op 3 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2015 en meerjarenraming
2015-2018 vastgesteld.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarverslagen.
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Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland ( VNOG), gevestigd te Apeldoorn
Programma

1.Openbare orde en veiligheid, product 1200 brandweer

Doelstelling en
openbaar belang

Iedere gemeente dient deel uit te maken van een van de vijfentwintig
veiligheidsregio’s. De taken van een veiligheidsregio liggen op het gebied van de
(multidisciplinaire) voorbereiding en bestrijding van rampen en grote incidenten
door de brandweer, de GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), de
politie en gemeente. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

De VNOG bestaat uit 22 gemeenten.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: burgemeesters alle VNOG gemeenten
Dagelijks bestuur : burgemeester Doetinchem namens het cluster
Brandweer Achterhoek West (BAW) en als
portefeuillehouder brandweer.

Financieel

De inwonerbijdrage aan de VNOG voor 2016 inclusief de bijdrage voor de
cluster Brandweer Achterhoek West (BAW) is begroot op afgerond
€ 3.559.000.
VNOG (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2013
€ 6.492.761
€ 36.723.321
€ 2.823.716

2014
€ 6.220.357
€ 32.575.992
€ 1.648.011

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten en de
financiële gevolgen van de opheffing van de verbonden partij.
De VNOG heeft geen algemene reserve om risico’s op te kunnen vangen.

Actualiteit

Belangrijkste bestuurlijke thema is nog steeds het project MOED (Masterplan
Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer). Ook is er een onderzoek
gaande naar de verdeelsystematiek van de betalingen aan de VNOG.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarverslagen
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Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) gevestigd te Hengelo Gelderland
Programma

8. Duurzaamheid en milieu, product 723 milieubeheer

Doelstelling en
openbaar belang

De ODA behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het
kader van het omgevingsrecht (milieudeel), toetst meldingen, houdt toezicht op
en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast
adviseert de ODA gemeenten en provincie (op verzoek), bij de opstelling van
beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten.

Partijen

Gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem,
Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur : portefeuillehouder milieubeheer

Financieel

De totale bijdrage 2016 voor onze gemeente is begroot op afgerond
€ 652.000 .
De ODA heeft (nog) geen (algemene) reserves waardoor het
weerstandsvermogen nog nihil is.
ODA (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2013
€ 447.000
€ 1.051.000
€ 347.000

2014
€ 989.000
€ 1.218.000
€ -/- 8.000

Risico’s

De begroting van de ODA kent een aantal risico’s waaronder: formatie en
loonkosten, contracten en de kosten voor overhead (ondersteunende
diensten).

Actualiteit

De bekostiging van de ODA is voor maximaal drie jaar op basis van de
benodigde formatie en budgetten voor uitvoering van de taken. Er worden
gegevens verzameld om naar een outputmodel te kunnen werken. Een
outputmodel houdt in dat de omgevingsdienst (zoveel mogelijk) op basis van
geleverde prestaties en afgenomen producten wordt bekostigd (kostprijs per
prestatie/product).

Rapportages

Begroting, jaarrekening en 2 tussentijdse financiële rapportages.
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Regio Achterhoek, gevestigd te Doetinchem
Programma

11. Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering

Doelstelling en
openbaar belang

De acht gemeenten in de Achterhoek werken samen vanuit de strategische
Agenda Regio Achterhoek aan vijf programma’s; bestuur, strategische agenda,
overige beheersmatige kerntaken, termijngebonden taken en overige uitgaven
en inkomsten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre,
Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Bestuurlijk belang

Algemeen Bestuur: de burgemeester voorzitter / locoburgemeester lid
Dagelijks Bestuur: de burgemeester voorzitter.

Financieel belang

De inwonerbijdrage aan de Regio Achterhoek is voor 2016 begroot op
afgrond €
RA (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2013
€ 1.046.000
€ 24.508.000
€
58.000

2014
€
997.000
€ 17.033.000
€
38.000

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten en de
financiële gevolgen van een opheffing (liquidatie) van de verbonden partij.
Eind 2014 bedraagt het weerstandsvermogen € 403.000. Het ligt daarmee
iets boven het geformuleerde plafond van € 400.000.

Actualiteit

Eind 2011 hebben ca. 150 Achterhoekse partijen het Convenant Achterhoek
2020 getekend. Dit bekrachtigd hun samenwerking en inspanning voor het
realiseren van de Agenda 2020.

Rapportages

Begroting en jaarrekening/ -verslag worden door de gemeenteraad vastgesteld.
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Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL), gevestigd te Doetinchem
Programma

4. Cultuur en cultuurhistorie, product 541 oudheidkunde/musea

Doelstelling en
openbaar belang

Gemeenten en provincie werken samen in het ECAL dat is ontstaan uit de
samenvoeging van het Achterhoeks Archief en het Staring Instituut.
Het Erfgoedcentrum voert de wettelijke archieftaken conform Archiefwet en
overige erfgoedtaken zoals documentatie en onderzoek en publieksfunctie uit.

Partijen

Gemeente: Aalten, Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Oost Gelre,
Montferland, Winterswijk, Bronckhorst, Doesburg, Rijnwaarden, Lochem,
Zutphen, Westervoort, Zevenaar, Duiven;
Provincie Gelderland

Bestuurlijk belang

Algemeen Bestuur: portefeuillehouder oudheidkunde/musea
Dagelijks Bestuur: portefeuillehouder oudheidkunde/musea

Financieel

De bijdrage aan het ECAL is voor 2016 begroot op afgerond €194.000
ECAL (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

€
€
€

2013
22.935
712.413
22.935

2014
€ 102.851
€ 632.373
€ 79.916

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele tekorten en de
financiële gevolgen van een opheffing (liquidatie) van de verbonden partij.
De risico's voor het weerstandvermogen zijn binnen het Erfgoedcentrum
gering. Ter dekking van de risico's wordt de algemene reserve voldoende
geacht.

Actualiteit

Vanaf 2015 is de nieuwe kostprijssystematiek toegepast gebaseerd op het
aantal strekkende meter archief dat de gemeenten hebben overgedragen. De
meterprijs is voor 4 jaar (2015-2018) vastgesteld. Het AB van het ECAL heeft
Programmabegroting voor 2016 vastgesteld op 24 juni 2015.
Het ECAL voert de wettelijke taken uit en het DB heeft ervoor gekozen de
zgn. streekeigen taken in de meterprijs te verdisconteren.

Rapportages

Begroting en jaarrekening/ -verslag
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Vennootschappen
Amphion NV, gevestigd te Doetinchem
Programma

4. Cultuur en cultuurhistorie, product 5401 Amphion

Doelstelling en
openbaar belang

Het in stand houden van een cultureel centrum in de gemeente Doetinchem
ter bevordering van het culturele leven in oostelijk Gelderland.

Partijen

Gemeente: Doetinchem, Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek.

Bestuurlijk belang Raad van Commissarissen: geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten
Algemene Vergadering van aandeelhouders: portefeuillehouder Amphion,
vertegenwoordiger van de gemeente Doetinchem
Financieel

De bijdrage aan Amphion is voor 2016 begroot op afgerond € 768.000
De totale boekwaarde van 640 aandelen Amphion à € 450 bedraagt
€ 288.000. Doetinchem heeft hiervan 570 aandelen in bezit.
Amphion (jaarrekening 2013)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

Risico’s

Actualiteit

Rapportages

2013
€ 558.651
€ 20.560.343
€
34.283

2014

Bij de totstandkoming van deze paragraaf was de jaarrekening 2014 van
Amphion nog niet beschikbaar.
Voor de financiering van de bouw van het theater heeft de gemeente een
investeringsbijdrage verstrekt. Wanneer Amphion niet voldoet aan de
voorwaarden die aan deze bijdrage zijn verbonden kan deze worden
teruggevorderd. De investeringsbijdrage zit volledig in het onroerend goed van
Amphion. Het verschil tussen de economische waarde van het onroerend goed
en de actuele boekwaarde vormt hiermee een financieel risico.
Daarnaast ontstaat bij een eventuele liquidatie van Amphion een verlies van
maximaal de nominale waarde van de aandelenportefeuille.
Aan het theater is een gevelprobleem geconstateerd. Er wordt op dit moment
onderzocht wat de totale financiële consequentie is. Er wordt met betrokken
partijen gezocht naar een oplossing. Vooruitlopend op de uitkomsten heeft
Amphion in 2014 veel extra kosten gemaakt voor onderzoek en het treffen van
veiligheidsmaatregelen. Om haar eigen vermogen op peil te houden heeft
Amphion een lening bij de BNG Bank afgesloten; de gemeente heeft hiertoe
een borgstelling van € 500.000 verleend.
De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 besloten de hypothecaire lening om te
zetten in een eenmalige investeringsbijdrage. Hiermee is de jaarlijkse subsidie
van de rente en aflossing van de lening komen te vervallen. Daarnaast is
besloten een bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige vervangingsinvesteringen.
Amphion heeft dit raadsbesluit als gebeurtenis na balansdatum verwerkt in haar
jaarrekening 2014. De vastgestelde jaarrekening 2014 van Amphion was
hierdoor bij de totstandkoming van deze paragraaf nog niet beschikbaar.
Begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslagen
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BNG Bank, gevestigd te Den Haag
Programma

12. Algemene financiële middelen, product 9130 overige financiële middelen

Doelstelling en
openbaar belang

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang.
De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële
marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het
behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.
Voorwaardenscheppend hiervoor zijn het handhaven van de excellente
kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo
effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.

Partijen

De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is van
gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

Bestuurlijk belang Algemene vergadering van aandeelhouders: portefeuillehouder middelen en
organisatie
Financieel

Het dividend voor 2016 is begroot op afgerond € 82.000
De boekwaarde van 62.634 aandelen BNG à € 2,50 bedraagt € 156.585
De aandelen in percentage van de deelneming is 0,11%.
BNG (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
resultaat

2013
€ 3.430.000
€ 127.753.000
€
283.000

2014
€ 3.582.000
€ 149.923.000
€
126.000

Risico’s

Financieel risico bij een eventuele liquidatie is verlies van maximaal de nominale
waarde van de aandelenportefeuille en het begrote bedrag aan dividend in onze
begroting.

Actualiteit

Gedurende het afgelopen jaar hebben zich geen veranderingen voor gedaan in
de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.

Rapportages

Begroting, tussentijdse en jaarverslagen
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NV. Alliander, gevestigd te Arnhem
Programma

12. Algemene financiële middelen, product 9130 overige financiële middelen

Doelstelling en
openbaar belang

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor een groot deel van de
energieleidingen in Nederland. Kernactiviteit zijn het aansluiten van klanten op
de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. Deze taken
zijn wettelijk bepaald omdat onze maatschappelijk sterk afhankelijk is van een
betrouwbare aanvoer van energie.

Partijen

Provincies Gelderland en Noord-Holland, BV houdstermaatschappij Falcon en
de gemeente Amsterdam; zij hebben gezamenlijk driekwart van de aandelen in
bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders.

Bestuurlijk belang Algemene vergadering van aandeelhouders: portefeuillehouder middelen en
organisatie
Financieel

Het dividend voor 2016 is begroot op afgerond € 414.000
De boekwaarde van 787.348 aandelen Alliander bedraagt € 49.068
De aandelen in % van de deelneming is 0,58%
Alliander (jaarrekening 2014)
2013
2014
Eigen vermogen
€ 3.375.000
€ 3.379.000
Vreemd vermogen
€ 4.173.000
€ 4.293.000
Resultaat
€ 288.000
€ 323.000

Risico’s

Financieel risico bij een eventuele liquidatie is verlies van maximaal de nominale
waarde van de aandelenportefeuille en het begrote bedrag aan dividend in onze
begroting.

Actualiteit

De netto omzet van Alliander is in 2014 met 3% gedaald tot € 1,7 miljard als
gevolg van gereguleerde tarieven. Het gerapporteerde resultaat (€ 323
miljoen) is gestegen, met name door twee eenmalige posten: verkoop van
belang KEMA en vrijval voorziening die betrekking heeft op cross border
leases.

Rapportages

Begroting, tussentijdse en jaarverslagen
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Vitens, gevestigd te Utrecht
Programma

12. Algemene financiële middelen, product 9130 overige financiële middelen

Doelstelling en
openbaar belang

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater
aan 5,5 miljoen mensen en bedrijven. Vitens is verantwoordelijkheid een
gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en een duurzame samenleving
met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Partijen

111 aandeelhouders bestaande uit gemeenten en provincies

Bestuurlijk belang Algemene vergadering van aandeelhouders: portefeuillehouder middelen en
organisatie
Financieel

Het dividend voor 2016 is begroot op afgerond € 110.000
De boekwaarde van 58.752 aandelen Vitens bedraagt € 58.752.
De aandelen in % van de deelneming 1,170%
Vitens (jaarrekening 2014)
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

2013
€ 438.300
€1.237.500
€ 39.300

2014
€ 421.200
€1.291.900
€ 42.100

Risico’s

Financieel risico bij een eventuele liquidatie is verlies van maximaal de nominale
waarde van de aandelenportefeuille en het begrote bedrag aan dividend in onze
begroting.
Wij hebben aan Vitens een lening zonder zekerheden verstrekt die per 1-72014 bijna € 1,8 miljoen bedraagt. Ook staan wij garant voor een lening zonder
zekerheden van nog € 552.000. Vitens is een solide organisatie en haar
kredietwaardigheid is goed. De risico-kans schatten wij in als klein, maar het
risico-effect is –gezien de omvang van de lening en garantie en het ontbreken
van zekerheden- groot.
Actualiteit/beleids Vitens heeft ingezet op een meer naar buiten gerichte en slagvaardigere
voornemens
cultuur. Blijft natuurlijk de continuïteit in zowel de levering als de kwaliteit van
water de belangrijkste opgave. In de komende vijf jaren wil Vitens in totaal
€ 612 miljoen investeren in het leidingnet en in de bouw en renovatie van
pompstations.
Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag
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Sportcentrum Rozengaarde b.v., gevestigd te Doetinchem
Programma

5. Sport, product 530 Sport

Doelstelling en
openbaar belang

Rozengaarde bv wil een sportcentrum zijn dat een vorm van sociale recreatie
en maatschappelijke dienstverlening combineert binnen een gebouw. Een
sportcentrum dat verschillende marktgroepen bedient met een kwalitatief goed
product en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het sociale leefmilieu in
Doetinchem en omstreken.

Partijen

De gemeente Doetinchem is 100% aandeelhouder

Bestuurlijk belang De directeur bedrijfsvoering van de gemeente Doetinchem
Financieel

De bijdrage in 2016 aan Rozengaarde is begroot op afgerond € 1.242.000
Rozengaarde (jaarekening 2014)
2013
Eigen vermogen
€ 250.442
Vreemd vermogen
€ 5.162.651
Resultaat
€ -172.0461

2014
€ 441.746
€ 5.984.202
€ 191.324

De boekwaarde van de 1.800 aandelen Sportcentrum Rozengaarde bedraagt
€ 18.000.
1Nadeel

2013 is ontstaat door een extra afschrijving op onderdelen van het zwembad die met de
verbouwing zijn vervangen terwijl deze economisch nog niet volledig waren afgeschreven.

Risico’s

Financieel risico bij een eventuele liquidatie is verlies van maximaal de nominale
waarde van de aandelenportefeuille. De aan Rozengaarde verstrekte leningen
zijn gekoppeld aan de boekwaarde van de activa, waarvoor de leningen zijn
verstrekt. Bij een liquidatie kan een financieel risico ontstaan doordat de
economische waarde van de activa afwijkt van de boekwaarde.

Actualiteit/beleids Eind 2014 is het family entertainment centre geopend. Deze activiteit is
voornemens
ondergebracht in een apart onderdeel dat middels een separate B.V.
gescheiden van het zwembad. Eind 2014 is hiervoor Rozengaarde Leisure B.V.
opgericht. Rozengaarde B.V. is 100% aandeelhouder van deze B.V. Bestuurder
is de directeur bedrijfsvoering van de gemeente Doetinchem.
Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag
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GEM Intermeco BV gevestigd te Doetinchem.
Programma

9. Wonen en woonomgeving, product 8300 bouwgrondexploitatie

Doelstelling en
openbaar belang

De ontwikkeling en realisatie van het project Iseldoks 1 (Intermecoblok).
KWP ontwikkelt in dit gebied de opstallen met meerdere opdrachtgevers.
GEM is een van de opdrachtgevers voor de onderdelen van: 33 woningen,
parkeerplaatsen en restdelen “commercieel en kantoor”.

Partijen

Gemeente Doetinchem en Kondor Wessels Projecten BV (KWP)

Bestuurlijk belang

Gemeente is voor 50% aandeelhouder in de GEM die blijft bestaan tot een
half jaar na oplevering van de bouw. De overige onderdelen zijn voor de start
bouw in januari naar de eindafnemers gegaan via overdracht van
appartementsrechten.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de GEM stuurt de directie
aan. De portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling als vertegenwoordiger
van de gemeente Doetinchem vormt samen met een directeur van KWP, de
aandeelhoudersvergadering. Het mandaat van de portefeuillehouder wordt
per onderwerp vastgelegd in een collegebesluit voorafgaand aan de AVA.
Gaat het om bevoegdheden van de raad, dan neemt de AVA een besluit
onder voorbehoud van het raadsbesluit
De gemeente is achtervang in de GEM voor de niet tijdig verkochte
onderdelen op basis van de vastgestelde koopsommen. Dit betreft 33
woningen. KWP neemt de onderdelen “commercieel en kantoor” voor haar
rekening. De parkeerplaatsen worden door de gemeente afgenomen.
Sité neemt 32 appartementen af waarbij de gemeente eerst als opdrachtgever
optreedt. Verder neemt de gemeente rechtstreeks 32 zorgappartementen af,
welke zij zal verhuren cq zal verkopen aan een belegger.
Beide partijen (KWP en gemeente) brengen hun aandeel van € 1.100.000 aan
Eigen Vermogen (EV) in de GEM. De BNG verstrekt een lening met een max.
van € 8.500.000 voor de financiering voor de opstallen. De gemeente
Doetinchem staat voor 100% borg voor deze lening. Voor 50% is deze
borgstelling weer afgedekt met een concerngarantie van Volker Wessels
(KWP). Nadat de onderdelen van het gebouw zijn opgeleverd/verkocht, is de
feitelijke betekenis van de borgstelling uitgewerkt, omdat dan de “stenen” de
zekerheid vormen.
De gemeente en KWP zijn ieder voor 50% aansprakelijk voor eventuele
tekorten van de GEM. Bij beëindiging van de GEM gaat de financiële opzet uit
van volledige restitutie van het eigen vermogen aan partijen.

Financieel belang

Risico’s

Beperkt i.v.m. financieel afgedekte investeringen. Voor de niet verkochte
onderdelen worden partijen, na beëindiging van de GEM, eigenaar van de
opstallen. Partijen zullen dan moeten zorg dragen voor de jaarlijkse exploitatie
van deze opstallen. Definitieve contractvorming met de zorgpartij kan het
risicoprofiel nog beïnvloeden.

Actualiteit/
In december 2012 heeft KWP de oude samenwerkingsovereenkomst tussen
beleidsvoornemens gemeente en KWP beëindigd en in september 2013 is de nieuwe
samenwerking bekrachtigd.
Rapportages

Jaarverslag.
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Buurtplein B.V., gevestigd te Doetinchem
Programma

10. Sociaal domein, product 620 Maatschappelijke dienstverlening

Doelstelling en openbaar
belang

Het op een actieve en professionele manier bevorderen van en het
uitvoering geven aan het optimaliseren van zelfredzaamheid en
participatie van burgers, alsmede de bijdrage aan de sociale
kwaliteit van de samenleving, wel, doel getracht wordt te
verwezenlijken door onder meer uitvoering te geven aan taken
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet
en de Jeugdwet.

Partijen

De gemeente Doetinchem is 100% aandeelhouder

Bestuurlijk belang

De wethouder financiën is namens het College van B&W
aandeelhouder van de B.V.

Financieel

De bijdrage 2016 aan Buurtplein B.V. is begroot op 6.950.000,2015 is het eerste boekjaar voor Buurtplein B.V. Ten tijde van de
totstandkoming van deze begroting waren derhalve geen jaarcijfers
beschikbaar.
De waarde van 300 aandelen à € 0,01 bedraagt €3,-

Risico’s

Financieel risico bij een eventuele liquidatie is verlies van maximaal
de nominale waarde van de aandelenportefeuille. Echter is
Buurtplein B.V. een belangrijke schakel in de uitvoering van het
beleid binnen het sociaal domein. De gemeente Doetinchem heeft
dus belang bij de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening
van Buurtplein B.V.
Actualiteit/beleidsvoornemens 21 oktober 2014 is Buurtplein B.V. formeel opgericht.
Per 1 januari 2015 is Buurtplein B.V. operationeel van start gegaan.
Vanaf 2017 wordt Buurtplein bekostigd op basis van geleverde
output. 2016 is nog een overgangsjaar waarbij een transitie
plaatsvindt van functiebekostiging naar outputbekostiging.

40

87

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)
Programma

8. Duurzaamheid en milieu, product 723 milieubeheer

Doelstelling en
openbaar belang

AGEM is de aanjager van de energietransitie in de Achterhoek. AGEM is
opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten. Het doel is de opwekking het
verbruik van duurzame energie in de Achterhoek aan te jagen. Een tweede doel
is geld en werkgelegenheid in de Achterhoek te houden. AGEM werkt met lokale
partners aan de opwekking van groene energie.

Partijen

AGEM is een coöperatie waarvan de acht Achterhoekse gemeenten lid zijn. De
coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding B.V. AGEM Holding B.V. is
100% aandeelhouder van AGEM Levering B.V. en AGEM Ontwikkeling B.V.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: één wethouder van de deelnemende gemeenten
Dagelijks bestuur : gemeente Bronckhorst. voorzitter
gemeente Winterswijk, secretaris gemeente Doetinchem

Financieel

De bijdrage aan AGEM bedraagt € 3 per inwoner afgerond € 180.000.
Verspreid over 5 jaar :
2012: € 60.000
2013: € 48.000
2014: € 35.000
2015: € 25.000
2016: € 15.000
De kosten worden gedekt uit vrijval van energiebudgetten in de gemeentebegroting als gevolg van gerealiseerde besparingen. AGEM gaat een eigen
verdienmodel ontwikkelen waardoor het na 2016 volledig zelfstandig kan draaien.

Risico’s

Het kan zijn dat het verdienmodel van AGEM tot onvoldoende resultaten leidt.
Als dan wordt besloten AGEM te stoppen is het startkapitaal is verloren.
De gemeenten lopen geen risico in de ontwikkel- en exploitatieprojecten deze
worden apart gefinancierd en hiervoor is aparte besluitvorming binnen AGEM
nodig.

Actualiteit

Het AGEM is gestart en druk bezig met ledenwerving en duurzame energie
opwekkingsprojecten. Ledenwerving loopt achter op de wens en blijkt lastiger
dan verwacht.

Rapportages

Jaarplan en jaarverslag
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Paragraaf 6a Onderwijsinstellingen met toezicht
In paragraaf 6 Verbonden partijen, beschrijven we organisaties waarin de gemeente zowel een
bestuurlijk als financieel belang heeft. Daarnaast heeft gemeente Doetinchem in nog twee
organisaties een bestuurlijke en toezichthoudende rol. Van een financieel belang is in principe
geen sprake waardoor ze niet thuis horen in de paragraaf Verbonden partijen. Mochten beide
organisaties in financiële problemen komen, dan kan onze gemeente hierop wel aangesproken
worden. Daarom vinden wij het belangrijk onze relatie met deze twee organisaties te
benoemen en kiezen we ervoor ze op te nemen in deze paragraaf 6a.
Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs Stichting IJsselgraaf,
gevestigd te Zelhem
Programma

4 Jeugd, Educatie en Sport

Doelstelling en
openbaar belang

IJsselgraaf coördineert en oefent de bevoegdheden van de raad uit als bedoeld
in artikel 48 WPO en de statuten van de stichting.

Partijen

De gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem.

Bestuurlijk belang Deelname in het algemeen bestuur: portefeuillehouder onderwijs.
Financieel belang

Geen

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door
het schoolbestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te
voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.
De mogelijke financiële gevolgen van een opheffing (liquidatie) van het
schoolbestuur komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Het
openbaar onderwijs wordt gefinancierd door de rijksoverheid.

Actualiteit /
beleidsvoorneme
ns

Bij IJsselgraaf hebben de drie deelnemende gemeenten de vormgeving van het
toezicht kritisch bekeken. Om de samenwerking tussen de partijen goed te
borgen en slagvaardiger te kunnen handelen binnen een juridisch kader is
besloten tot de instelling van een Gemeenschappelijke regeling openbaar
primair onderwijs.
Het bestuur van IJsselgraaf heeft bij de gemeenten het verzoek ingediend de
statuten te mogen wijzigen om het raad-van-toezichtmodel in te kunnen
voeren. De gemeenteraden hebben hiermee ingestemd.
Daarnaast hebben de stichtingen IJsselgraaf en Archipel het voornemen om
bestuurlijk te fuseren. Er moet echter nog veel werk worden verzet voordat
de fusie definitief een feit is.

Rapportages

Begroting, jaarrekening en jaarverslag van de Stichting IJsselgraaf.
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Stichting Achterhoek VO, gevestigd te Doetinchem
Programma

4 Jeugd, Educatie en Sport

Doelstelling en
openbaar belang

Het toezicht vanuit de grondwettelijke positie van het openbaar onderwijs
uitoefenen en de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs bewaken
overeenkomstig de bepalingen in de wet en de statuten van de stichting.

Partijen

De gemeenten Zutphen, Berkelland, Winterswijk en Doetinchem.

Bestuurlijk belang Deelname in het overlegorgaan: portefeuillehouder onderwijs.
Financieel belang

Geen

Risico’s

De deelnemende gemeenten zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door
het schoolbestuur of functioneren in strijd met de wet bevoegd zelf te
voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.
De mogelijke financiële gevolgen van een opheffing (liquidatie) van het
schoolbestuur komen dan in principe voor rekening van de deelnemende
gemeenten. Het openbaar onderwijs wordt gefinancierd door de rijksoverheid.

Actualiteit /
beleidsvoorneme
ns

Stichting Achterhoek VO is ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen COVOA
en Orchidee Scholengroep. Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting
waarbinnen de scholen met behoud van hun openbare karakter dan wel
levensbeschouwelijke identiteit en met behoud van hun pedagogischdidactische inrichtingsvrijheid functioneren. In de statuten is gewaarborgd dat
de diversiteit van een samenwerkingsstichting ook in de samenstelling van de
raad van toezicht zichtbaar is. Alle toezichthouders onderschrijven de
grondslag van de stichting en daarmee van alle scholen.

Rapportages

Begroting, jaarrekening en jaarverslag van de Stichting Achterhoek VO.
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Paragraaf 7

Grondbeleid 2016

1.
Inleiding
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) is op 28 mei 2015 vastgesteld. Het MPG
bevat de uitgangspunten, het programma, de resultaten, de financiën en de risico’s voor de
grondexploitaties. Deze gegevens vormen de basis voor de prognose van de ontwikkeling van
de voorziening(-en) en de benodigde weerstandscapaciteit. Het MPG vormt tevens de basis
voor de begroting. Hieronder geven we in het kort de hoofdpunten uit het MPG van 2015
weer en leggen een focus op de daarin opgenomen gegevens over het begrotingsjaar 2016.
Verslaggevingsregels BBV(Besluit Begroting en Verantwoording)
In juli 2015 heeft de commissie BBV een rapportage uitgebracht tot herziening van de BBVverslaggevingregels rondom de grondexploitaties met ingang van 1 januari 2016.
De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties, zoals
aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, de
aankomende Omgevingswet en vennootschapsbelastingplicht. De voorgenomen wijziging
hebben gevolgen voor de gemeente.
Met name de classificatie van de grondexploitaties in exploitatie (BIE) en de niet in exploitatie
genomen gronden (NIEGG) zijn voor de vennootschapsbelasting relevant. De huidige
classificatie behoeft zeer waarschijnlijk bijstelling. Vóór 1 januari 2016 zullen we de eventuele
wijzigingen in een raadvoorstel aan u voorleggen. In dat besluit zullen we ook de overige BBVmaatregelen belichten waar onder ook een eventuele aanpassing van de rentetoerekening.
2.
Uitgangspunten
De gemeente Doetinchem voert sinds medio 2011 een passief grondbeleid. In het kort
betekent dit dat nieuwe projecten in principe niet door de gemeente worden opgestart indien
er sprake is van een voorzienbaar tekort of een te groot financieel risico. De belangrijkste
beleidskaders voor het MPG zijn de Structuurvisie Doetinchem 2035, de Woonvisie en
Taskforce Woningbouwprojecten, de Regionale Woonagenda 2015-2025, het Regionaal
Programma Bedrijventerreinen en de Actualisatie detailhandelsvisie.
Voor de doorrekeningen hebben we de grondprijzen van de woningmarkt,
bedrijventerreinen, kantorenlocaties, non-profit voorzieningen en recreatieve
buitenvoorzieningen van vorig jaar overgenomen. De volgende parameters zijn gehanteerd:
een rekenrente van 3,4%, de kostenstijging 2,0% en de opbrengststijging 0%. Met ingang van
2020 hanteren we voor de bedrijfsterreinen een opbrengststijging van 1%. Jaarlijks worden de
grondexploitaties geactualiseerd en verwerkt in het nieuwe MPG.
3.
Programma
Woningbouw
De Regionale Woonagenda houdt zich niet alleen bezig met aantallen. Het geeft ook een
antwoord op de vraag hoe een meer kwalitatieve sturing op de woningbouw vorm kan
krijgen. Omdat steeds minder nieuwe woningen worden gebouwd, moet de bestaande
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voorraad toekomstbestendig worden gemaakt. Naar aanleiding hiervan hebben wij onze
woningbouwstrategie bijgesteld. In het najaar 2015 neemt de raad hierover specifieke besluiten.
In hoofdstuk 3 ‘Financiële positie’ is via de aanmelding ‘Herijking woningbouwstrategie
2015’ € 9 miljoen gereserveerd in het financieel meerjarenperspectief. Dit, om de gevolgen
van de aangepaste strategie te kunnen bekostigen. De specifieke financiële vertaling in de
grondexploitaties (MPG van 2015) heeft nog niet plaatsgevonden en zal worden verwerkt in de
eerst volgende actualisatie van de grondexploitaties, in het voorjaar van 2016.
Bedrijventerreinen
De vier West Achterhoekse gemeenten ontwikkelen gezamenlijk het A18 Bedrijvenpark.
Het gebied van 70 ha. is speciaal bedoeld voor grote bedrijfspercelen en de vestiging van
milieuhinderlijke bedrijven. Voor de eerste fase (zuidelijk deel) staat ca. 40 ha. grond in de
verkoop. Het geraamde uitgifte tempo bedraagt voor 2015 ca. 2 ha. per jaar en vanaf 2016 gaan
we uit van ca. 4 ha. per jaar.
Kantoren
De totale voorraad van de gemeente Doetinchem bedraagt ca. 150.000 m² bvo
(bedrijfsvloeroppervlak), met een overschot van ca. 28.000 m² bvo. Regionaal bezien is het
overschot ca. 60.000 m² bvo.
In de gemeentelijke ontwikkellocatie Hamburgerbroek/Stationsomgeving met een omvang van
ca. 10.000 m² bvo, verwachten we in 2015 ca. 3.000 m² te verkopen en toe te voegen aan de
openbare ruimte (parkeren). De vraag voor kantoren is minimaal. Gelet op het provinciale
onderzoek en ontwikkelingen in de markt is besloten om dit project te saneren. Dat betekent
dat we de planvoorraad in principe schrappen en verwijzen naar leegstaande kantoren. Alleen
in bijzondere omstandigheden zal aan de vraag naar kantoorruimte in dit gebied worden
voldaan.
Detailhandel
Het Doetinchemse detailhandelbeleid richt zich op het aantrekkelijk houden van de
winkelcentra. Binnen de mogelijkheden investeert de gemeente om deze gebieden aantrekkelijk
te houden. De bestaande detailhandelsstructuur van Doetinchem vormt het uitgangspunt.
Vestiging buiten deze gebieden dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.
In de gemeentelijke ontwikkellocatie Iseldoks ramen we in 2015 een verkoop van 6.000 m²
bvo, en daarmee is de gemeentelijke planvoorraad afgewikkeld.
4.
Resultaat grondportefeuille in de toekomst
De totale gemeentelijke grondportefeuille sluit met een geraamd exploitatietekort van in totaal
ca. € 14,8 mln. (ncw per 1-1-2015). Ten opzichte van vorig jaar betekent dit per saldo een
resultaatsverslechtering van ca. € 1 mln. Tegenover dit exploitatietekort staat de 65% bijdrage
ad € 4,8 mln. van de deelnemende gemeenten in de ontwikkeling van het A18 bedrijvenpark.
De toename van het geprognosticeerde exploitatietekort valt voor een belangrijk deel toe
te rekenen aan de Grondwallen Bedrijvenweg, Iseldoks en Heelweg. Voor verlieslijdende
grondexploitaties zijn voorzieningen getroffen en daarmee zijn de te verwachte tekorten
financieel afgedekt.
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5.
Financiën begroting 2016
In totaal zijn er 15 grondexploitaties in exploitatie (BIE). In 2015 zullen we uit oogpunt van
kosten- en risicobeheersing 7 projecten afsluiten. Deze projecten zijn nagenoeg afgerond of er
is geen vraag naar deze specifieke grond (kantoor/bedrijf).
Daarnaast kent de gemeente gronden die Niet In Exploitatie Genomen zijn (NIEGG):
- 30,1 ha. aan strategische gronden (waardering op € 6, - per m²/laag risico).
- 0,2 ha. ontwikkeling aan de Bethlehemstraat (voor verwacht verlies reeds een
		 voorziening getroffen). Deze grondexploitatie zullen we in 2015 afsluiten om de
		 hierboven genoemde reden (kosten- en risicobeheersing).
- 19,8 ha. betreft A18 Bedrijvenpark Noord (i.c. tweede fase). De deelnemende
		 gemeenten dragen het 65% in het risico (voor verwacht verlies al een voorziening
		getroffen).
Financieel
Alle geraamde uitgaven en inkomsten van de grondportefeuille zijn in onderstaand overzicht
opgenomen. Het betreft alle bruto ramingen (100% A18 Bedrijvenpark) die zijn opgenomen in
het MPG. De in exploitatie genomen (BIE) en de niet in exploitatie genomen (NIEGG) zijn dus
samengevoegd.
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Krediet/begroting
De uitgaven van de jaren 2015 en 2016 zijn de basis voor de kredietaanvraag. Rekening
houdend met de eerder verstrekte kredieten is een aanvullend krediet van in totaal
ca. € 2,7 mln. verstrekt om de voorgenomen investeringen te doen (bijlage opgenomen in het
MPG).
Na definitieve vaststelling van de grondexploitaties en het verstrekken van het totale krediet,
worden de bedragen in de desbetreffende begrotingen verwerkt.
Ontwikkeling boekwaarde
In onderstaand overzicht zien we de ontwikkeling van de boekwaarde. Per saldo zien we
voor de jaren 2015 en 2016 een lichte daling van € 71,7 mln. naar € 68,6 mln. De daling voor
deze jaren is nog beperkt als gevolg van de geraamde voorbereidingkosten van het project
Iseldoks (o.a. grondaankoop). Vanaf 2017 zien we de boekwaarde substantieel dalen. Dat is
uiteindelijk ook de bedoeling. Immers de kosten (investeringen) gaan voor de baten (verkopen).
In onderstaand overzicht hebben we ook inzichtelijk gemaakt de verwachte investeringen en
verkopen. De boekwaarde van de gronden niet in exploitatie (Niegg) ad € 13,5 mln. zijn niet
beschouwd in dit overzicht.

6.
Risico’s
Op basis van de financiële prognoses voor de actieve grondexploitaties (BIE) en de
toekomstige grondexploitaties (NIEGG) zijn de risico’s ingeschat.
In totaal hebben we een bedrag van ca. € 13,3 mln. (jaar 2023) nodig om de te verwachte
risico’s op te kunnen vangen. De risicocomponenten zijn:
- € 3,7 mln. Risicokaarten per project
- € 4,5 mln. Overall Faseringsrisico woningbouw
- € 1 mln. Overall afzetrisico woningbouw
- € 1,6 mln. Herprogrammeringsrisico
- € 0,6 mln Rente en beheerskosten strategische gronden (t/m 2023)
- € 0,6 mln. Overige risico’s
- € 1,3 mln. Fondsbovenwijks
In de onderstaande grafiek bij het onderdeel weerstandvermogen zijn deze risico’s gestapeld
weergegeven en afgezet tegen de beschikbare reserve bouwgrondexploitaties.
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7.
Weerstandsvermogen
Uit het MPG blijkt dat we voor de verwachte verliezen en de risico’s op de grondexploitaties
voldoende financiële buffers hebben opgebouwd. De buffers zijn te splitsen in:
een reserve bouwgrondexploitaties en
de voorzieningen voor verwachte verliezen
Reserve Bouwgrondexploitaties
Gelet op het meerjarige karakter van gebiedsontwikkelingen en de daarmee samenhangende
risico’s is de ontwikkeling van de Reserve Bouwgrondexploitatie vanuit een meerjarig
perspectief bezien. Voor een deel van de risico’s wordt dus gespaard. In de komende jaren
vinden de volgende stortingen plaats:
- € 3,1 mln. zijnde het restant te sparen 2014 t/m 2018, inclusief rente aanpassing 2014
		 (opgenomen in meerjaren perspectief, zijnde de Taskforce maatregelen uit 2010
		 onderdeel van de toen genoemde € 29 mln.)
- een structureel bedrag van jaarlijks € 98.000, (a.g.v. aanbestedingsvoordelen
		 brandweer en mobiliteit dekking t.b.v. Iseldoks).
- vanaf 2016 gedurende 9 jaar een bijdrage van € 108.000 uit de grondexploitatie
		Vijverberg.
- M.i.v. 2019 een structureel bedrag van jaarlijks € 150.000 (opgenomen in meerjaren
		perspectief)
Rekening houdende met de bovengenoemde mutaties en de verwachte rekeningsresultaten
in de komende jaren, verwachten we dat de reserve bouwgrondexploitatie de komen jaren
(2023) groeit naar het gewenste niveau van ca. € 13,5 mln. (zie totaal risico’s).
In onderstaand overzicht zijn de ‘gestapelde’ risico’s afgezet tegen de verwachte ontwikkeling
van de beschikbare reserve Bouwgrondexploitaties. Waaruit blijkt dat we de risico’s in 2023
volledig kunnen opvangen.
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Voorzieningen
Voor elke verwacht verlies van een grondexploitatie wordt een voorziening getroffen.
Zoals opgenomen in het MPG van 2015 zal, na rentebijschrijving, de lagere aanvulling in de
jaarrekening 2015 en het afwikkelen van enkele voorzieningen i.v.m. afsluiten projecten, het
totaal van de voorziening aan het eind van het jaar 2015 €15,5 mln. bedragen. Dit is inclusief
het 65% aandeel van de deelnemende gemeenten in het risico voor het A18 bedrijvenpark.
Dit bedrag zullen we inzetten op het moment dat we de nog lopende projecten afsluiten.
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Financiële overzichten

5

Overzichten lasten, baten en saldi

6

Overzicht reserves
en voorzieningen

7

Overzicht kredieten
vervangingsinvesteringen

8

Overzichten ombuigingen
uit Voorjaarsnota 2011
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5 Overzichten van lasten, baten
en saldi
Overzicht van lasten en baten programma’s 2016
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Overzicht van lasten en baten programma’s 2016-2019

99

Overzicht incidentele lasten en baten programma’s 2016-2019
overzicht van incidentele baten en lasten

begroting
2016

begroting
2017

begroting
2018

begroting
2019

0

0

0

0

1 Openbare orde en veiligheid
lasten
baten
saldo program m a 1
2 Economie en w erk
lasten 3102 revitalisering bedrijventerrein de Huet

-750.000

baten
saldo program m a 2

-750.000

0

0

0

lasten 4802 onderw ijshuisvesting

-535.000

0

0

0

-535.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-3.350.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

lasten 6100 transititiekosten fusie ISWI, Wedeo en W&I

-500.000

-100.000

lasten 6100 inkomensdeel WWB

-650.000

lasten 6110 w erkgelegenheid

-100.000
0

0

0

0

3 Onderw ijs
baten
saldo program m a 3
4 Cultuur en cultuurhistorie
lasten
baten
saldo program m a 4
5 Sport
lasten
baten
saldo program m a 5
6 Bereikbaarheid
lasten
baten
saldo program m a 6
7 Landschap, natuur & recreatie
lasten
baten
saldo program m a 7
8 Duurzaamheid en milieu
lasten
baten
saldo program m a 8
9 Wonen en w oonomgeving
lasten 8222 noordelijke w ijken speciaal West-Indische buurt
lasten 8300 w oningen, A18 Noord, Fonds bovenw ijks

-350.000

baten
saldo program m a 9
10 Sociaal domein

baten
saldo program m a 10

-1.250.000

-100.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

11 Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering
lasten 0024 inzet voor EK vrouw envoetbal
baten
saldo program m a 11
12 Algemene financiële middelen
lasten
baten 9130 ruil aandelen Alliander
saldo program m a 12
Totaal

365.000

0

0

lasten

-5.935.000

-2.150.000

-2.000.000

-2.000.000

baten

0

365.000

0

0

-5.935.000

-1.785.000

-2.000.000

-2.000.000

totaal program m a 1 t/m 12

100

365.000
0

6

Reserves en voorzieningen

In het overzicht op de volgende bladzijden ziet u alle reserves en voorzieningen van de
gemeente Doetinchem. Bij elke reserve en voorziening leest u een toelichting op de
bestemming ervan.
Een deel van de reserves dient als weerstandscapaciteit voor risico’s. In hoofdstuk 4, paragraaf
2 Weerstandsvermogen en risicobeheer wordt naar deze reserves verwezen.
In hoofdstuk 3 Financiële positie wordt ingegaan op de ontwikkeling van de algemene reserve.
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Overzicht kredieten
vervangingsinvesteringen

In dit overzicht leest u op hoofdlijnen welke vervangingsinvesteringen de komende jaren zijn
gepland. De kapitaallasten ervan zijn in de begroting opgenomen. Dat geldt ook voor de
dekking van de kapitaallasten. Dit overzicht is op hoofdlijnen. Een verdere specificatie is voor
is voor de raad als achtergrondinformatie bij de begroting 2016 beschikbaar in het Bestuurlijk
informatiesysteem (BIS).
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Ten laste van
ten laste van FMP
ten laste van ict plan
ten laste van tarieven en leges
Totaal

Totaal Verkeersrelinstallaties en verkeerstellers
Eindtotaal

Totaal Gladheidbestrijding
Totaal Openbare Verlichting
Totaal Stelpost nader in te vullen
vervangingsinvesteringen

Totaal Civieltechinische kunstwerken (o.a. bruggen)

Omschrijving
Totaal Repro
Totaal ICT (o.a. tbv regionale samenwerking
Totaal Vervoersmiddelen

30.289

11.968

inv.lasten
2016
64.334
205.000
141.302
410.636

140.000
60.000
197.000

investering investering investering investering
2016
2017
2018
2019
649.100
702.000
572.600
547.000
1.111.000
1.150.000
994.000
0
890.500
711.300
300.750
751.500
2.650.600
2.563.300
1.867.350
1.298.500

1.867.350

472.600

100.000

18.482
410.636

180.000
2.563.300

307.000

215.000

inv.lasten
2016
3.595
205.000
141.302

150.000
1.298.500

123.000
2.650.600

396.000

102.000

investering investering investering investering
2016
2017
2018
2019
28.100
1.111.000
1.150.000
994.000
890.500
711.300
300.750
751.500

inv.lasten
2017
68.872
252.000
119.248
440.121

inv.lasten
2018
75.189
255.000
44.858
375.048

375.048

30.000

-4.000
18.120
440.121

32.698

12.491

255.000
44.858

inv.lasten
2018

20.567

34.185

252.000
119.248

inv.lasten
2017

inv.lasten
2019
74.691
0
107.834
182.525

15.100
182.525

17.000

20.316
8.790
13.486

107.834

inv.lasten
2019

8 Overzichten Ombuigingen
uit voorjaarsnota 2011
Overzicht gerealiseerde taakstellingen bezuinigingen 2011-2015 in begroting 2016
2011
2012
2013
Omschrijving
Buiten
40.000
1.1.2 Amphion (korting 10% op subsidie)
1.1.2 Bibliotheek (2016 ook € 50.000)
200.000
1.1.2 Gruitpoort
60.000
1.1.2 Muziekschool
100.000
1.1.3 niet doorgaan uitbreiding Muziekschool
87.000
1.1.4 Staringinstituut
10.750
1.1.4 Stadsmuseum
3.500
1.1.5 Huntenpop
7.300
1.1.5 Winterfeest
2.500
1.1.5 evenementen in Tennishal
10.000
1.1.5 Straattheater Buitengewoon
6.000
1.1.5 Evenementenkalender
10.000
1.1.6 VVV/ABT
6.000
10.000
1.1.7 RAL
5.800
10.000
1.1.8 Doetinchemmen
35.000
1.1.8 Gebiedsmakelaar
-3.500
3.500
2.2.1 Halt
5.000
2.3.0 Brandweer stelpost
200.000
2.3.1 Brandweerkazerne
2.3.4 Inwonerbijdrage VNOG
46.000
2.3.6 Brandweer materieelplan (cluster)
3.1.1 WNS (CWC)
150.000
3.2.1 AWBZ
50.000
3.2.2 WMO
70.000
3.2.3 WMO
28.000
3.2.5 Ijsselkring
34.000
3.2.7 OGGZ
67.000
3.2.8/9 GGD
18.000
85.000
3.3.0/1 Wedeo
18.000
41.000
3.4.1 onderhoud openbare ruimte
465.000
150.000
150.000
3.4.2 Betaalde buitenreclame in opb. ruimte
70.000
55.000
3.5.1/2/3/6
afvalstoffenheffing
b.n.
3.5.4 NME
-102.000
4.1.0 vervoer schoolzwemmen SO
12.000
4.1.2 stopzetten maatwerk JGZ
46.000
4.1.3 Bredeschoolnetwerk
17.250
4.1.4 Wijkveiligheidsteam jeugd
42.000
4.1.6 Peuterspeelzalen
110.000
49.000
4.1.7 maatschappelijke stages
66.000
4.1.8 schooladviesdienst
143.930
4.1.9 godsdienstonderwijs
4.890
4.2.1 Schrappen deelnamesubsidie sport
4.2.3 verhuur vergaderzalen, horeca
10.000
10.000
4.2.5 Rozengaarde
100.000
5.1.2. huisvesting gemeentelijke organisatie
5.1.3 Dienstverlening
31.000
5.2.3 samenwerking ICT
100.000
5.3.1 externe representatie
19.000
5.000
5.3.2 Regio Achterhoek
51.000
2.000
5.3.3 stenbanden en int. Betrekkingen
21.700
24.810
5.3.4 ondersteuning raad
22.000
5.4.1 Algemene reserve
3.700.000
5.4.1 Algemene reserve naar risicoreserve Grex
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2014
43.500
50.000
58.000
125.000

2015

50.000

10.000
10.000

136.000
75.000
300.000

300.000

23.000

35.000
25.000

35.000

102.000

55.170
75.000
50.000
31.000

75.000

5.000

-500.000

5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.4.10

2011

Omschrijving
Buiten (vervolg)
besparing op rente
dividend
OZB
leges
Monumentencommissie
contract SVB
Rijksbudget reintegratie
Reclame op huisvuilauto's
verzekeringen

2013

2014

800.000

2015
100.000

35.000
345.000
64.250
15.000
60.000
200.000
5.000
50.000

Totaal Buiten

1.027.000

Loonsom en loonsom gerelateerd
inkrimpen formatie bouwprojecten
inkrimpen formatie deregulering
Brandweer minder uitrukken
Bestuurlijke adviseing milieu, groen
minder beheerders accommodaties
Extra korting ambt. Organisatie deel € 0,8 miljoen
Het nieuwe werken
Dienstverlening
Efficienter inrichten werkprocessen
Personeelsbudgetten

1.3.1
2.1.1
2.3.3
3.5.5
4.2.2
5.1
5.1.1
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.1.

Organisatie vd toekomst zonder form. Consequnties

1.1.5
2.1.1
2.3.2
3.4.3
4.2.2
5.1.1
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.3.4

subtotaal loonsom
Schoonmaak na evenementen
Inkrimping formatie deregulering handhaving
Clustervorming Brw W.A.
automatiseren grondwatermeetnet
minder beheerders accommodaties
Het nieuwe werken
Efficienter inrichten werkprocessen
Personeelsbudgetten
inhuur derden
ondersteuning raad
subtotaal loonsom gerelateerd
totaal loonsom en loonsom gerelateerd
Omzettaakstellingen obv rapport Berenschot
Totaal bezuinigingen monitor ombuigingen
voorjaarsnota 2011 gerealiseerd

5.1

2012

5.000

6.315.370

1.023.310

70.000
45.000
25.000

170.000

20.000

1.213.670

60.000

40.000

42.000

40.000
20.000

15.000
260.000

22.500
135.000

79.000
120.000

135.000

381.500
20.000

67.500
3.250

3.000
563.000

100.000
400.750

100.000

300.000

158.000

1.165.000

35.000

35.000

270.000
20.000
65.000
105.000

45.000
74.000

20.000
40.000

60.000
25.000

65.000

205.000

400.000

200.000

586.500

800.750

1.227.000

6.901.870

1.824.060

35.000

109.000

193.000

1.274.000

560.000

360.000

1.966.670

1.694.000

Niet gerealiseerd extra korting ambt. Organisatie deel € 0,8 miljoen
Totaal bezuinigingstaakstelling 2015 obv voorjaarsnota 2011

540.000
2.234.000

Nog te realiseren bezuinigingen in 2016 uit voorjaarsnota 2011
Omschrijving
1.1.2

Bibliotheek
Totaal omzettaakstelling loonsom en
loonsom gerelateerd
Totaal bezuinigingstaakstellingen 2016
uit voorjaarsnota 2011

2016
50.000
360.000
410.000
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