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Doetinchem sluit 2015 af met een positief resultaat
ruimte worden onderhouden en zo
nodig opgeknapt, het afval wordt
opgehaald en ondersteunen we sport
en cultuur.
In deze samenvatting van onze jaarrekening ziet u hoeveel geld er aan die
verschillende taken is besteed. In totaal
hebben we van die bijna € 240 miljoen
€ 3,5 miljoen overgehouden. Die willen
we in reserve houden, omdat we een
goede buffer belangrijk vinden voor de
komende jaren.

Samenwerken aan een sterk
Doetinchem
De gemeente Doetinchem heeft vorig
jaar bijna € 240 miljoen uitgegeven en
ontvangen. Met dat geld zorgen we er
voor dat de mensen de ondersteuning
krijgen die nodig is, dat we voldoende
scholen hebben, wegen en openbare

Veel tijd en aandacht ging in 2015 uit
naar het terrein van zorg en ondersteuning. De gemeente kreeg er immers een
groot aantal nieuwe taken bij. Met onze
nieuwe verantwoordelijkheden ´groeide´
ook de begroting van de gemeente
met € 64 miljoen. We hebben in 2015
een goede start gemaakt, zowel bij de
uitvoering van onze taken als financieel.
Een compliment aan alle medewerkers
die zich daarvoor inspanden, is zeker op
zijn plek.

1. Bestuur en veiligheid

2. Economie

Door het kiezen van de juiste samenwerkingsverbanden versterken we de
kracht in de samenleving. Het traject
“samenwerken in Doetinchem”is van
start gegaan en diverse projecten zijn in
Regionaal en Provinciaal verband
opgepakt. Er is een nieuwe kadernota
veiligheid opgesteld.

en bereikbaarheid
Om het economisch klimaat te versterken is hard gewerkt aan een aanvalsplan
voor de binnenstad en zijn er plannen
gemaakt voor de revitalisering van de
bedrijfsterreinen de Huet en in Wehl.
Om de bereikbaarheid te bevorderen is
de oostelijke randweg gerealiseerd en
hebben er reconstructies van belangrijke
wegen in de binnenstad en Gaanderen
plaatsgevonden. Voor een beter openbaar vervoer is het stationsgebied aangepakt en het spoor bij Wehl verdubbeld. De kadernota Basismobiliteit is
vastgesteld om o.a. het doelgroepenvervoer te verbeteren.

Voor al het werk van de gemeente geldt
dat het mensenwerk is. En dat doen
we als gemeente niet alleen. Vanuit de
gedachte dat we in samenwerking met
bewoners, organisaties en bedrijven
meerwaarde creëren, plukken we op velerlei terreinen de vruchten. Dat leidde
in diverse wijken tot mooie resultaten,
zoals de Naobertuin in Overstegen en
het Gescoterrein in Gaanderen. Maar
ook bij grote thema´s trekken we samen
op, zoals bij de toekomst van de binnenstad en met initiatieven op het gebied
van duurzaamheid.
Of het nu gaat om sport, groen, cultuur,
verkeer of recreatie, samen werken we
aan een sterk Doetinchem.

Henk Bulten
Wethouder financiën
gemeente Doetinchem

3. De Doetinchemse keuze
We hebben ons het afgelopen jaar
volop ingespannen om de zorg en
ondersteuning voor onze inwoners te
continueren, of het nu ging om huishoudelijke hulp, verslavingszorg, geestelijke
gezondheidszorg of opvang. Ruim 50
buurtcoaches gingen aan de slag in de
Doetinchemse wijken en vervullen daar
inmiddels een belangrijke rol als spin in
het web bij de uitvoering van de DDK.
Ondertussen werd achter de schermen
alles op alles gezet om alle systemen te
laten draaien en op elkaar aansluiten.
Al met al legden we een stevige basis
waarop we de komende jaren kunnen
voortborduren en de nodige vernieuwingen kunnen doorvoeren.

4. Onderwijs en cultuur

6. Ruimtelijke ordening,

7. Milieu en duurzaamheid

wijk- en
buurtontwikkeling
en volkshuisvesting

Voor een toekomstbestendige onderwijshuisvesting zijn de plannen voor de
nieuwbouw van Isselborgh in Wijnbergen, het Integraal Kindcentrum Noord
en een basisschool in Gaanderen in
uitvoering genomen. De laatste culturele projecten in Gaanderen van “Trots
op onze Streek” zijn opgeleverd.

Met het vastgestelde startdocument
voor strategische duurzaamheid streven
we naar een energieneutraal
Doetinchem in 2030. Het nieuwe
grondstoffenbeleid en activiteiten t.a.v.
energieopwekking geven blijk van onze
inzet op duurzaamheid.

De aandacht ligt bij de uitvoering van
de plannen Iseldoks, Vijverberg-zuid,
Wehl Heideslag, Heelweg en
Lookwartier. De regionale woonagenda
2015 is hierin leidend. In de Binnenstad
is de aandacht gericht op het aanpakken van de gevolgen van leegstand en
wordt gewerkt aan de kwaliteit van de
openbare ruimte met de aanleg van een
flaneersteiger langs de oude IJssel en
een nieuwe inrichting van het
Mark Tennantplantsoen en omgeving.
De renovatie van de wijk Overstegen
is afgerond en in voorbereiding zijn
plannen voor de West-Indische buurt.
We zijn verder betrokken bij de plannen
voor verplaatsing van het ziekenhuis en
de herinrichting van het winkelcentrum
de Bongerd in de wijk de Huet.
De natuurontwikkeling is bevorderd met
de inrichtingsplannen voor de Zumpe en
Wehlse broeklanden.

5. Sport, openbaar groen
en recreatie
Onze inzet is gericht op het bereiken
van doelstellingen op meerdere beleidterreinen. We betrekken daar de samenleving bij. Er is een sportraad ingericht
en een jeugdsportfonds ingevoerd en
werken we met buurtsportcoaches.
Voor het accommodatiebeheer zijn
nieuwe plannen in voorbereiding.

8. Middelen en organisatie
De organisatie past zich aan de
behoeften van de samenleving en de
nieuwe taken aan. De nieuwe organisatie Buurtplein vult een belangrijk
deel van deze taken in. Met de nieuwe
gemeentelijke taken groeide ook de
financiële verantwoordelijkheid.
Met een zorgvuldig financieel beleid
zorgen we er voor dat ons huishoudboekje op orde is, ook voor de toekomst. Terwijl we tegelijk werken aan
een vitale en duurzame gemeente.

Dit is een samenvatting van de Jaarstukken 2015 van gemeente Doetinchem. De volledige Jaarstukken 2015 kunt u lezen via www.doetinchem.nl of
inzien op het Stadhuis. De gemeenteraad van Doetinchem vergadert op 23 en 30 juni over de Jaarstukken 2015 en stelt ze op 7 juli 2016 vast.
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Bestuur en veiligheid
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Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem
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telefoon (0314) 377 377
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gemeente@doetinchem.nl
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www.doetinchem.nl

