
 

 

 

Onderwerp:  Beantwoording vragen onderhoud Gemeentebelangen Doetinchem 

Van:     wethouder Drenth  

Datum:   23 november 2015  

 

 

Vraag 

Tijdens de begrotingsraad van afgelopen donderdag gaf Wethouder Drenth aan in zijn beantwoording dat Doetinchem per inwoner 120 euro uitgaf aan onderhoud 

wegen, straten en pleinen. 

€ 120 x 56600(inwoners) = € 6.792.000,-  en vergeleek dit met gemeente van gelijkelijk grootte. 

 

Want onder punt 2101 staat een ander bedrag, of ik heb de beantwoording verkeerd begrepen? 

 

We kregen van de € 4,8 ml een keurige onderbouwing , maar dit bedrag ligt anders. 

 

Waar staan deze  bedragen in de begroting en hoe is de onderbouwing. 

 

Antwoord 

De vergelijking “€ 120 x 56600(inwoners) = € 6.792.000,- “ heeft betrekking op het totale product wegen, straten en pleinen, gladheidbestrijding, bruggen en 

viaducten. 

De onderbouwing van wethouder Drenth van 4,8 miljoen (verdeling 1,7 miljoen uitvoering, 1 miljoen loonsom, 2 miljoen kapitaalslasten) heeft betrekking op 

subproductnummer 2101. 

Dit is alleen wegen, straten en pleinen. Gladheidbestrijding, openbare verlichting, bruggen e.d. horen daar niet bij.  

Vandaar dit verschil. 

 

De getallen welke wethouder Drenth aanhaalde zijn gebaseerd op cijfers van rijksoverheid.nl.  

De begroting 2015 is op hoofdlijnen vergeleken met de gemeenten Zutphen, Oude IJsselstreek, Lochem, Oost Gelre, Montferland en Winterswijk. 

Verder is er gekeken naar vergelijkbare gemeenten met sociale structuur en inwoner aantallen binnen de provincie Gelderland.  De vergelijking is gemaakt op basis 

van cijfers van www.rijksoverheid.nl . De vergelijking is gemaakt op het totaal van het product wegen (reiniging, onderhoud wegen, gladheidsbestrijding, openbare 

verlichting en bruggen en viaducten) In de begroting komt dat overeen met het totaal van de subproductnummers 2100,2101, 2102, 2104, 2105 uit programma 6. 

 

Zoz het schema met de vergelijking Doetinchem met Achterhoek en andere gemeenten. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/


 
 

Op basis van deze analyse kun je concluderen dat de gemeente Doetinchem tussen de 12 en 35 euro per inwoner per jaar goedkoper uit is op het totale product 

wegen, straten en pleinen. 


