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Voorwoord jaarrekening 2016

Onze gemeente is volop in ontwikkeling. We hebben de laatste jaren een groot pakket aan nieuwe
taken gekregen vanuit het rijk en die trend zet ook de komende jaren door. De transformatie in het
sociaal domein is dan ook een van de belangrijke ambities van dit college. Datzelfde geldt voor de
leefbaarheid in brede zin voor onze inwoners; we zien op steeds meer resultaat van onze aanpak
waarin participatie van inwoners cruciaal is. Op financieel terrein hebben we onze voorzieningen en
reserves opnieuw gestructureerd en risico gestuurd werken geïntroduceerd. Een aantal lang lopende
financiële vraagstukken lossen we op, zoals diverse voorzieningen die we op peil brengen. We
constateren dat we een kwaliteitsslag maken op meerdere fronten. Dat deze kwaliteitsslag financiële
consequenties heeft mag duidelijk zijn; investeren in kwaliteit kost nu eenmaal geld. We zien dan ook
dat we dit boekjaar met een nadeel afsluiten. Op een totaal van ruim € 230 miljoen euro gaat het om
een nadeel van € 4,4 miljoen. Deze vullen we aan vanuit de reserves die we de afgelopen jaren voor
een dergelijke tegenvaller reserveerden. We zien in ons meerjarenperspectief dat we nog altijd een
financieel gezonde gemeente zijn en zien de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet.

Eigentijdse voorzieningen voor onze inwoners
Om ervoor te zorgen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk functioneren en zo goed
mogelijk meedoen in de samenleving, voeren we een uitgekiend beleid en zorgen we voor goede
basisvoorzieningen. Zo stelden we in het afgelopen jaar een nieuwe sportvisie vast en bieden we een
breed toegankelijk cultureel aanbod, voor onze eigen inwoners en bezoekers uit de regio en voor de
jeugd in het bijzonder. Zowel met de voorbereiding van het sportbedrijf als met de samenwerking
tussen de culturele instellingen sturen we er op dat onze voorzieningen ook in de toekomst vitaal
blijven. Ook hebben we nieuwe kaders gesteld voor evenementen. Op het terrein van onderwijs zien
we dat de regionale aanpak om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, goed uitpakt. Met het IKC
Noorderlicht en het MFA Gaanderen hebben we 'up to date' voorzieningen in deze wijken.
Ook in 2016 hebben we belangrijke stappen gezet in het sociaal domein. We hebben een eerste
evaluatie gehouden over ons beleid De Doetinchemse Keuze en hoe deze werkt in de praktijk
anderhalf jaar nadat een groot pakket aan taken in het sociaal domein werd overgedragen aan de
gemeente. De evaluatie liet zien wat al goed gaat, maar leidt ook tot verbeteringen. We hebben het
verbeterplan sociaal domein geformuleerd en zijn in 2016 reeds gestart met de bestuursopdracht
Buurtplein, Zorgplein, MO. Tevens zijn we gestart met twee pilots jeugd om enerzijds de
dienstverlening in en rondom het gezin te versterken en anderzijds de werkwijze zoals geformuleerd
in het beleidskader aan te passen naar de ervaring van de praktijk. In het voorjaar van 2017 heeft de
pilot geleid tot een nieuwe werkwijze voor de toegang tot jeugdzorg. Ook is de nieuwe inkoop
gestart voor Wmo begeleiding, jeugdzorg en beschermd wonen, waardoor we nu
meer dan voorheen gericht zijn op het bereiken van resultaten voor de cliënten. Tevens hebben we
het project herindicaties afgerond voor de Wmo en de jeugdzorg.

Een vitale en duurzame economie
Op de Doetinchemse woningmarkt werd de opwaartse lijn van de economie zichtbaar; het
aantal kavelverkopen is in het afgelopen jaar verdubbeld. De eerste fase van de nieuwe woonwijk
Iseldoks is opgeleverd. Deze positieve economische trend zet zich voort. Met de vaststelling van
het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam en de bijbehorende uitvoeringsagenda
geven we richting aan innovatie en een duurzame economie. Het uitvoeringsprogramma daarvan
leidde inmiddels tot een duurzame 'zonneluifel' bij het station en ook is de voorbereiding voor een
zonnepark aan de Europaweg gestart. Met het uitvoeringsprogramma voor de binnenstad geven we
het hart van onze gemeente de benodigde impuls. Het bedrijventerrein De Huet is gerevitaliseerd
en de regionale samenwerking in de realisatle van de bedrijvenparken A 18en DocksNLD in het
bijzonder, verloopt voorspoedig.
We zien dat onze gemeente zich steeds meer ontwikkelt als centrum in de regio en we spelen daar
op alle terreinen op in: sociaal, economisch en op het gebied van veiligheid.
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Hoofdstuk I: Inleiding

Jaarverslag
In het jaarverslag beschrijven we welke resultaten we behaald hebben in 2016. Deze moeten
bijdragen om de doelstellingen te bereiken die we ons gesteld hadden in de programmabegroting
2016. De acties die voor 2016 waren gepland, hebben we als volgt beoordeeld:

~
is afgerond

•loopt door

I vraagt aandacht•
De indicatoren die in de programma's zijn opgenomen zijn verplichte indicatoren, ze geven zicht op
hoe onze gemeente ervoor staat. Dit is verplicht gesteld om de transparantie en vergelijkbaarheid
van gegevens bij het begroten en verantwoorden door gemeenten te vergroten. De gegevensvan alle
gemeenten zijn te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl . Naast deze indicatoren zijn
incidenteel andere kengetallen opgenomen die inzicht geven in ontwikkelingen binnen een program
ma.

Naast de 'score' van Doetinchem is de trend weergegeven, het verloop over voorgaande jaren.

iÎstijgend, ûlicht stijgend, =stabiel, Dlicht dalend of 0dalend .

Om de 'waarde' van de score te kunnen interpreteren zijn de gemiddelde scores van vergelijkbare
gemeenten weergegeven en onze omgeving meestal het gemiddelde over Gelderland. Het betreft
daarbij het gemiddelde van de laatste meting.
Vergelijkbare gemeenten zijn: Harderwijk, Heerenveen, Hoogeveen, Roermond, Smallingerland,
Veenendaal,Weert, Waalwijk en Zutphen. Het zijn gemeenten die veelovereenkomen qua
inwoneraantal, centrumfunctie en sociale structuur.
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pnogrannnn~ Openbare orde en veiligheid

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 (aanvalsplanbinnenstad). 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.

Indicatoren Doetinchem Trend Vergelijkbare Gelderland
gemeenten

2{)12 2{)13 2{)14 2{)IS 2{)16

Verwijzingen Halt per 8 9,1 5,1 7,3 0 15,2 9,3
1000 inw. van 12-17 jr.

hardekern jongeren per
l,S 0,8 1,8 is 1,3 1,0

1000 inw. van 12-24 jr.

% jeugdcriminaliteit
2 2,8 2 1,9 ,(!. 1,4 1,3

jongeren 12-21 jaar

Winkeldiefstal per 2,1 2,7 2,3 2,1 {!.- 2,5 2,0
I.000 inwoners

Geweldsmisdrijven per 6,6 5,9 5,9 5,9 4,9 {!.- 5,0 4,4
I.000 inwoners

Diefstal uit woning per 2,4 3,8 2,4 2,1 {!.- 3,2 3,2
I.000 inwoners

Vernieling/beschadiging 9 8,3 6,9 5,9 5,5 {!.- 5,5 5,1
per I.000 inwoners

Percentage inwoners 90% n.b, 89% 89%
dat zich veiligvoelt

IS
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Wat hebben we bereikt?

1.1 Openbare orde en veiligheid resultaat

Algem,en bertf:lf:lll

1.1.1 Inrichting 'Oranje Kolom', organisatie bevolkingszorg in ..,
Noordoost Gelderland.

1.1.2 In de wet vergunningverlening, toezicht en handhavingzijn Kwaliteits- •criteria opgenomen. De raad heeft hiertoe een verordening vastgesteld.
In 2017 bieden we de raad een nieuw handhaving beleidsplan aan.

1.1.3 De raad heeft een uitvoeringsnota Drugsbeleid vastgesteld. ..,
I.IA Huisvestingsplan Dierencentrum Achterhoek. In samenwerking met

het Graafschap College is er een plan gemaakt voor een nieuw dieren- •centrum. Drie locaties zijn daarbij aan de orde geweest, maar hebben
niet tot resultaat geleid. Er wordt verder gezocht. Voor de financiële
continuïteit wordt daarbij onderzocht of het mogelijk is om voor langer
dan vier jaar subsidie te verlenen.
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progrannnn~ Economie en Werk

Het programma economie is gericht op het versterken van het economisch klimaat in de
Achterhoek. We streven naar het vergroten van de werkgelegenheid en de participatie van inwoners
aan onze samenleving. We richten ons daarbij op de kwaliteiten van de binnenstad en de vestiging van
nieuwe bedrijven op het AIS Bedrijvenpark en het Euregionaai bedrijvenpark (DocksNLD).
De strategie daarbij is om onze centseten met het bedrijfsleven verder uit te breiden naar andere
regio's en Duitsland.

Doelstellingen:
- We zetten in op het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad en onze

bedrijventerreinen en we verbeteren de bereikbaarheid ervan.
- Verbetering van samenwerking met externe partijen voor een toename van economische

activiteiten en het vergroten van de consumentenbestedingen.
- Terugdringen beroep op bijstand en bevorderen mogelijkheden regulier werk.

Efficiënte en effectieve organisatie voor uitvoering van de Partldpatiewet.

lndicaeoren Doetinchem Tl"end Vel"gelijkbal"e Geldel"land
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

Functiemenging 58,6 57,6 56,7 56,4 56,4 D 53,7 52,7
vern. banen- woningen

Banen per I.000 inw. 933 909 893 894 889 D 814 744
in leeftijd I5 -65 jaar

Vestigingen per 1.000 115 119 122 127 129 D 132 134
inw. van 15-65 jaar

Bruto Gemeentelijk 94 n.b. 104 100
Product

Arbeidsparticipatie 66,7 66,1 65,S 64,9 65,6 [J 65,2 66
netto in % ( I5-65 jaar)

lndicatoren Doetinchem Tl"end

Leegstand 2012 2013 2014 2015 2016
% van aantal panden

Detailhandel 12 13 14 14 18 li

Horeca 7 7 8 II 10 ,(J,

Kantoren 26 28 30 32 36 û

Bedrijven 12 IS 16 13 16 li

Bron: w'WW.waarstaatjegem£'.£nte.nl

Bron: Gemeente Doetinchem
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Wat hebben we bereikt?

2.1 Economie resultaat

2.1.1 Aanvalsplanvoor de binnenstad. In samenwerking met vele inwoners,
ondernemers, bezoekers is de binnenstadsvisie geconcretiseerd in een
uitvoeringsagenda met 9 projecten die worden uitgevoerd door gemeng- •de projectgroepen (circa 80 mensen in totaal). Het StadslAB dient in de
uitvoeringsfase als informatie- en werkplek voor de teams en anderen.
Projectgroepen timmeren hard aan de weg om onze binnenstad en aan-
loopstraten o.a, Terborgseweg en de Veentjes vitaal te maken.

2.1.2 De revitalisering van het bedrijventerrein De Huet is in december

~voltooid en de afrekening van de provinciale subsidie wordt afgerond.

2.1.3 Eerst in 2017 zal er in overleg met de ondernemers een eerste scan
worden gemaakt voor het bedrijventerrein Nijverheidsweg in Wehl, •om te bepalen wat er aangepakt gaat worden.

2.IA Al8 Bedrijvenpark: Er is 3600 m2 grond verkocht. Door verbetering
van de economie, groeit de belangstelling bij bedrijven. De verwachting is Idat de komende periode de verkoop zal toenemen. Inmiddels is een
acquisiteur aangesteld, gericht op de acquisitie van bedrijven buiten de •Achterhoek.

DocksNLD : de verkoop van kavels is gestart in 2016 en verloopt zeer
succesvol. Inmiddels is een groot gedeelte van het bedrijventerrein ver-

~
kocht en de rest in optie gegeven aan bedrijven. Dit succes is te danken
aan de liggingvan dit terrein in relatie tot de ruimtebehoefte bij logis-
tieke bedrijven.

2.2 Werk resultaat

2.2.1 Als het gaat om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
organiseren we de dienstverlening aan ondernemers in regionale samen
werking via het Werkgeversservicepunt Achterhoek door matching,
begeleiding en het ontzorgen van ondernemers bij diverse personeels
vraagstukken. De vraag van de ondernemer staat centraal.

18
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progranlnl~ Onderwijs

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk jongeren hun opleiding afronden en zo een goede start maken
op de arbeidsmarkt. Dit doen we expliciet ook voor jongeren in een meer kwetsbare positie:
jongeren die weliswaar een opleiding afronden, maar die niet voorziet in een startkwalificatie.
Via een monitor blijft deze groep jongeren in beeld. We maken (regionale) afspraken waarmee de
dienstverlening versterkt wordt om deze groep naar werk te begeleiden en aan het werk te houden.
We dragen daarbij zorg voor een doelmatige en toekomstbestendige, en dus krimpbestendige,
huisvesting voor primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs heeft te maken met een terug
lopend 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 ont
groening ook toe. In onze visie op de onderwijshuisvesting krijgt dit specifiek aandacht.

Doelstellingen:
Het aantal jongeren zonder startkwalificatie neemt af.
Behoud kwaliteit onderwijsvoorzieningen.

Indicatoren Doetinchem Trend Vergelijkbare Gelderland
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

Absoluut verzuim
3 n.b, I 3

per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim per 28 n.b. 31 29
I.000 leerlingen

% voortijdig school- 2,9 2,2 2,3 l,S 1,8 [J 1,4 I,2 (Achterhoek)
verlaters VO+MBO

Brunnen: DUO en Min. OCW

Wat hebben we bereikt?

3 Onderwijs resultaat

3.1 In december is door de raad de notitie "stand van zaken en ontwik- ../kelingen huisvesting onderwijs" vastgesteld.

3.2 De nieuwbouw van basisschool Gaanderen is in uitvoering en wordt in •mei 2017 opgeleverd.

3.3 De nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Noord (IKC) is in •uitvoering en wordt in mei 2017 opgeleverd.

3:4 Het project Bondgenootschap bestrijding laaggeletterdheid •regio Achterhoek (wethouder Langeveld) loopt en krijgt een vervolg.
Via Taalhuizen heeft dit een belangrijke impuls gekregen.

Afgerond is de aanbesteding van de Volwasseneducatie (YE) met een ../gunning aan het Graafschapcollege.

19
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prograrnnn~ Cultuur en cultuurhistorie

Op het terrein van cultuur zorgen we voor breed toegankelîjke culturele voorzîenîngen, stîmuleren
we cultuureducatîe voor de jeugd tot 14 jaar en bevorderen we de cultuur(hîstorîsche) beleving,

Doelstellîngen:
Bevorderen leefbaarheid, levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente.
Bevorderen belevîng cultuur(hîstorîe).
Randvoorwaarden voor lokale/regîonale nieuwsvoorziening,

Wat hebben we bereikt?

4 Cultuur en cultuurhistorie resultaat

4.1 Structurele bezuînîgîngen op culturele uîtgaven rru,v, 2018:

Bîjstellen subsldies monumentale panden

De samenwerkîng tussen de drie culturele înstellîngen is met de raads
ededelîng van I maart 2016 nader îngevuld. De drie înstellîngen hebben
toegewerkt naar een busînesscase,maar over de financiële paragraaf is
onderlîng geen overeenstemmîng bereikt, De instellingen is gevraagd een
eigen visie en uîtwerking op papîer te zetten. De verschîllende scenario's
zijn aan de orde geweest in een informatieve en meningvormende raad.
Wij hebben vervolgens de regie naar ons toegetrokken en op basis van
de bestuursopdracht een traject uitgezet.

De uitwerking van de visie op samenwerking van de Achterhoekse
biblietheken is nog niet afgerond. De basis is de budgetovereenkomst
tussen Doesburg, Bronckhorst en Doetinchem. Bestuurlîjk wordt
gezocht naar nadere samenwerkingspartners. Het onderwerp komt in
het derde kwartaal van 20 I 7 op de agenda.

•
•

4.2

2016 2017 2018 2019
45

5/1
S

We wîllen flexibeler inspelen op de actuele behoeften en ontwîkkelîngen
op het terrein van cultuurhistorie. De Toekomstagenda is uitgebreid
naar een nota Cultuurhistorie. Het beschîkbare subsidiebudget voor
particuliere monumenteneigenaren is volledig benut.

4.3 Aanpassing van de subsidieringsmethodiek is uitgewerkt binnen
Sociaal Domein zie I 0.1.3.

•
4A De kaders van het evenementenbeleid 2017-2020 zijn vastgesteld.

Met twee forumavonden is een breed draagvlak gecreëerd voor
coördinatie en facilitering. Aansluitend is de ontwikkeling van het
Evenementen Service Loket gestart, als onderdeel van het Aanvalsplan
Binnenstad. Resultaten serviceloket medio 2017. •

4.5 Medîabeleid. Wij zijn betrokken bij de ontwikkeling van een Regionaal
Mediacentrum en de vorming van een streekomroep voor de Achter
hoek •

21
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prograrnnn~ Sport

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 sportaccommodaties.

Doel stellingen:
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.

Indicatoren Doetinchem Trend Vergelijkbare Gelderland
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

Percentage 49,7 n.b, 51,4 49,7
niet -sporters

Gezondheidssituatie 7,7 n.b. 7,9 7,6
(waardering burger)

Lichaamsbeweging 14.9 12.1 14,3 Cl n.b 17,1
% inw. onder fitnorm

Sportdeelname 50 46 52 if 104 100
%inw. lid van sportclub

Bronnen: VVaar.staatj£gemeente en Gelderne sportmonltor
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Wat hebben we bereikt?

5/1
S

2019
100

2016 2017
100

2018
100

Een groot deel van de besparingen realiseren we in het sportcentrum
Rozengaarde. Rozengaarde BVis verzelfstandigd en heeft geïnvesteerd,
dat leidt tot hogere bezoekersaantallen en verbeterde financiële resul
taten. Het is dan verantwoord om de bijdrage uit de algemene middelen
te verminderen.

De eerste verkennende fase voor het Sportbedrijf is afgerond. Op basis
van wat voor de toekomst nodig is de bemensing over de loop der jaren
teruggebracht. Dit voorafgaand aan het traject van het sportbedrijf
omdat de opdracht is gegeven om deze op te bouwen zonder
taakstelling.

5.2 Doetinchem participeert in het Europees Kampioenschap Vrouwen
voetbal 2017 bij de side-events en citydressing De opdrachten van UEFA
en KNVBvergen de nodige capaciteit van de hostcities, wat niet allemaal
is voorzien. De voorbereidingen lopen op schema.

5.3 Het traject is afgerond om de afdeling Buha te verzelfstandigen. Voor het
onderdeel accommodaties dat nu daarin is ondergebracht, wordt nader
onderzocht hoe we daar in het kader van de realisering van het sport
bedrijf tot een meer definitieve keuze komen.
Risicobeheer is daarbij een aandachtspunt. •

5.4 Duurzame bekostiging en instandhouding sportinfrastructuur, in relatie
met invoering Sportbedrijf. De Sportvisie Doetinchem in Vorm wordt is
gereed. Deze wordt in het voorjaar 20 I7 aan de raad aangeboden.
Voor de 2e fase van het sportbedrijf wordt het Plan van aanpak meer
gedetailleerd opgesteld. •

5.5 De Sportvisie Doetinchem in Vorm wordt de leidraad voor de komende
jaren. Er wordt geen uitvoeringsagenda meer gemaakt. Met het sport
bedrijf maken we afspraken over WAT er moet worden gerealiseerd. Het
Sportbedrijf doet vervolgens de suggesties HOE dat het meest effectief
gedaan kan worden.

5.6 Het nieuwe spertkader Achterhoek is vastgesteld en de uitvoeringsor
ganisatie maakt een professionaliseringsslag. Er is een projectleider
benoemd die regionaal aan gaat sturen. Ook de gemeentelijke inzet ligt
vast.

5.7 Beoordelen initiatieven van sportverenigingen. •
24 ~
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programma...d Bereikbaarheid

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 aantalouderen 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 mo
gelijk 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.

Doelstellingen:
We verbeteren de bereikbaarheid van binnenstad, (winkel)voorzieningen en bedrijventerreinen.
Samenmet gemeenten in de Achterhoek en de provincie streven we naar (nieuwe) vormen van
fijnmazige mobiliteit, zodat voorzieningen bereikbaar blijven.

Indicatoren Doetinchem Trend Vergelijkbare Gelderland
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

% Verkeersongevallen 10 10 D 7,4 8
met een motorvoertuig

% Verkeersongevallen
15 II .iJ 10,2 7

met een fiets

Verkeersveiligheid
% inw. ervaart soms! 61 n.b, 53 53
vaak onveilige
verkeerssituaties

Parkeren
% inw. tevreden over

59 n.b. 60 61
parkeervoorziening in
buurt

Openbaar vervoer
% inw. tevreden over 68 n.b. 64 63
openbaar vervoer-
voorziening

Bron: Waar.staatjegemeente
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Wat hebben we bereikt?

6 Bereikbaarhe id resultaat

Mobil ite itsvisi e 5/1 2016 2017 2018 2019
S -75 -75 -75 -75

6.1 De rnobilitettsvisie 2016-2026 en het uitvoeringsprogramma 2017-2018
zijn door de raad vastgesteld. ..tVoor de uitvoering van mobiliteitsprojecten zijn kredieten beschikbaar
gesteld van € 2.230,000,- voor zowel de periede (2016 en 2017) als
(2018-2019). Het uitvoeringsprogramma 2018-2019 volgt eind 2017

Beperkingbijdrageparkeren 5/1 2016 2017 2018 2019
aan algemenemiddelen S -1.300 150 150
6.2 De parkeerinkomsten staan onder druk staan, terwijl de investeringslas- ..tten zijn gestegen. Er zijn vanaf 2015 maatregelen genomen om te voor

komen dat er een structureel negatief exploitatieresultaat ontstaat.
De maatregel voor 2016 is gerealiseerd. IIn de parkeervisie die in voorbereiding is, komen de financiële aspecten
nadrukkelijk op de agenda. •

Besparingsmaatregelen 5/1 2016 2017 2018 2019
onderhoudwegen S 100 100 100 100

6.3 De bezuinigingop het onderhoud van wegen is voor 20 I6 gerealiseerd.
Bestratingen/elementen in woonwijken, fietspaden en voetpaden worden

..tnu minimaalonderhouden. Daarnaast halen we zoveel mogelijk over-
bodige verharding weg en maken slimme combinaties met andere projec-
ten/investeringen. Zoals afkoppelprojecten bij riolering, duurzaamheids-
projecten en mobiliteitsprojecten.

Voor de bezuinigingen van de komende jaren (2017 tim 2019) is gestart
met het maken van een beleidsplan wegen. Er wordt gezocht naar •besparingsmaatregelen die ook op de langere termijn rendabel zijn.
De opdracht hiervoor hebben we vastgesteld.

6.4 In het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2017-2018 dat in november door ..tde raad vastgesteld zijn de projecten concreet benoemd.

6.5 De basismobiliteit in de regio Achterhoek is operationeel (ZOOV). ..t
6.6 We zetten in op verdubbeling van de spoorwegverbinding Arnhem- •Winterswijk De lobby, regionaaloptrekken en het versterken van

bestuurlijke relatie met de provincie Gelderland en Prorail zetten we
voort.

6.7 We liggen op schema met de herinrichting stationsomgeving met aanpas-
singen van bus- en treinperrons en betere voetgangersroutes richting •binnenstad en scholen. De uitvoering is gestart.

6.8 Voor de verbetering van de doorstroming van de Europaweg is een •onderzoek uitgevoerd. Begin2017 ontvangt de raad een voorstelover de
uitvoering.
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6.9 Uitvoering maatregelen parkeeronderzoek (zie ook 6.3) •6.10 Uitwerking businesscase(s) parkeerbedrijf. (zie ook 6.3) •
6.11 De bezuinigingsmaatregelen groen en wegen en spelen zijn voor 2016

~gerealiseerd.(zie ook 6.3).

Voor de bezuinigingen van de komende jaren (2017 tim 2019) is gestart
met het maken van een beleidsplan wegen. Erwordt gezocht naar •besparingsmaatregelen die ook op de langere termijn rendabel zijn.
De opdracht hiervoor hebben we vastgesteld.
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Programma ~ Landschap, natuur en recreatie

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 onder
houd. De intentie is om de besparing te realiaeren 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 regierale samenwerking.

Doelstellingen:
Bevorderen gebruik recreatieve voorzieningen.
Regionale samenwerking.

Indicatoren Doetinchem Trend Vergelijkbare Gelderland
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

Groen
% inw. tevreden over

B9 B5
hoeveelheid groen in n.b. BI

de buurt

Groen
% inw. tevreden over
onderhoud groen in 52 n.b. 61 62

de buurt
Bron: \N;vJ,r.;taatjegemeente
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Wat hebben we bereikt?

7.1 Openbaar groen resultaat

Besparingsmaatregelen
groen

2018
100

2019
100

5/1
S

2016
100

2017
200

7.1.1 De bezuiniging op groen is voor 2016 gerealiseerd. De frequentie voor
maaien gazon is verlaagd en 30% gazon is vervangen door ruw gras.

Voor de bezuinigingen van de komende [aren (2017 tim 20 I 9) is gestart
met het maken van een groenstructuurplan.

7.1.2 Het uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019 is in september door ons
vastgesteld.

7.2 Recreatie resultaat

7.2.1 We verminderen het aantal kleine speelplaatsen, en richten ons op
centrale speel-/sportplaatsen en natuurlüke speelaanleidingen om daarbf
aan te sluiten op de behoefte van de [eugd, Daarmee worden de budget
ten efficiënt ingezet. •

7.2.2 Voor de Achterhoek is de Vriîetiîdsagenda 2016-2019 opgesteld. Hierin
wordt onderbouwd waarom investeren wenseliîk is en hoe middelen
ingezet worden. Samenwerking ter versterking van de toeristische regio
is als speerpunt opgenomen. Eenvrijetijdsmakelaar gaat met onder
nemers aan de slag om tot concrete projecten te komen. •
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Programma ... Duurzaamheid en milieu

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.

Doelstellingen:
Doetinchem in 2030 energieneutraal.
Sluiten keten bij afvalbeleid.

Indicatoren Doetinchem Trend Vergelijkbare Gelderland
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

Afvalstromen in kg.
Huish. restafval per 236 236 233 [J IBO 162
inw.

Perentage hernieuw- 1,3 0,5 l,S 11" 2,B 6
bare elektriciteit

Brnn: V'/.a.al<iitaatjegemß.entE.

8 Milieu en duurzaamheid resultaat

deel Daetindlen!l in 2030 energieneutraal.
Sluiten keten bij aifvalbeleid.

2018 2019in afvalstoffen
effing

511
S

2016
160

2017
100

8.1 We hebben € 160.000 aan overheadkosten doorberekend in de afval
stoffen- en rioolheffing. Ook het Klantcontactcentruml Telefonisch
informatiecentrum maken kosten en worden vanaf 2017 doorberekend
voor o.a. deze activiteiten. •
Zie ook de toelichting bij programma II Bestuur, organisatie en bedrijfs
voering, onder punt I 1.2.1.
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8.2 Het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2030 is vast-
gesteld en in de uitvoeringsagenda voor 2016/2017 uitgewerkt. Focus ../voor duurzaamheid betreft de energietransitie, waarbij ingezet wordt op
de sporen "besparing" en "opwekking duurzame énergie".
Voor particuliere woningeigenaren is subsidie beschikbaar om duurzame
maatregelen aan hun woning te treffen en bedrijven zijn benaderd om
een energiescan uit te voeren.

De busluifel op het nieuwe busstation wordt een zonneluifel en zal als
icoonproject fungeren voor navolgende zonne-opwekprojecten, Gestart •zijn voorbereidingen voor het zonnepark Europaweg.

Het platform GoedemorgenDoetinchem is gelanceerd om kennis en
ervaring uit te wisselen op het gebied van duurzaamheid.
Het inwonerpanel is benut om input op te halen voor een opiniërend

../traject met de raad rond de opgave van grootschalige duurzame energie-
opwekking.
Besloten is om m.i.v. 2018 duurzame energie in te kopen uit de
Achterhoek (via AGEH).

8.3 Implementatie grondstoffenplan. Alle inwoners van laagbouwwoningen
hebben een extra rolemmer ontvangen voor PHD (plastic, metalen en

../drankenkartons) en de frequentie van restafval inzamelen is verlaagd naar
eens per" weken. Het scheidingspercentage is daarmee gestegen van S6
naar 6S%.

8.4 Besloten is om voor II vastgoedobjecten vergaande duurzaam-
heidmaatregelen uit te voeren. De kosten van deze opgave lopen
mee in het eerjaren beheer en onderhoud programma. Ze zijn naar •voren gehaald (uitvoering 2017).
Een plan van aanpak voor de mogelijkheden van opwekking van
duurzame energie is in voorbereiding.

8.5 In voorbereiding is de renovatie van de loods aan de Havenstraat,
waarbij diverse verduurzamingsmaatregelen worden meegenomen. •De uitvoering is gekoppeld aan de evt. overdracht van de loods aan
Buha bv. De aanbesteding is in voorbereiding.
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progrannnn~ Wonen en woonomgeving

De afgelopen jaren is Doetinchem ingrijpend veranderd. Er zijn fraaie, nieuwe woongebieden ont
wikkeld en de mobiliteit is verbeterd door de aanleg van nieuwe wegen. Door demografische ont
wikkelingen voeren we niet alle ruimtelijke plannen uit die in het verleden zijn bedacht. Er is minder
behoefte aan woningen dan waarmee eerder rekening was gehouden. We maken meer dan vroeger
nadrukkelijk keuzes. 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 dagenwe inwoners en bedrijven uit om
zaken zelf of samen met ons op te pakken. Daarnaast vinden we het van belang dat het groene karak
ter van onze stad behouden blijft of zelfs versterkt wordt. Daar waar zich kansen voordoen, pakken
we die op.

Doelstellingen
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 betaaibaarheid en
het scheiden van wonen en zorg.

Kengetallen Wonen

2012 201l 2014 2015 2016 2017

Bevolking tot. op I.jan. (CBS) 56252 56414 56344 56484 56827 57065

Toename bevolking 152 -70 140 343 238

Woningvoorraad I jan. (CBS) 24288 24523 24848 25039 25180 25477

Toename voorraad 235 325 191 141 297

lndlcaeoren Doetinchem Tl"end Vel"gelijkbal"e Geldel"land
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

Waardering buurt als 8 n.b. 8 8
leefomgeving

Percentage inw. dat 90 n.b. 89 89
zich veilig voelt

Waardering inw over
6.2 n.b. 6,1 6.1samenwerking gemeente

Waardering
7.5 n.b. 7,4 7.4verbondenheid buurt

Bron: Waar.;t:aatjegemeente
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9 Wonen en woonomgeving resultaat

9.1 In de lokale woonagenda die is vastgesteld sturen we op de kwalitatieve
ontwikkeling van de bestaande woningvoorraad. Onderwerpen als langer
zelfstandig thuis wonen, energiegebruik. leefbaarheid en duurzaamheid
komen erin naar voren. Het is de basis om met de woningcorporaties
prestatieafspraken te maken. Zoals met Sité Woondiensten over het
aanbod van voldoende sociale huurwoningen.
Bij de uitvoering van de herziene woningbouwstrategie hebben we de
bouwinitiatieven en geldende bestemmingsplannen beoordeeld en
maatregelen genomen om de woningbouw te reguleren. Daarbij heeft
tevens de bestrijding van leegstand een belangrijke rol gespeeld.

•
2019Aanvulling Leaderprogramma

Agenda 2020 Regio Achterhoek
2018

9.2

SII
S

9.3

2016
-9

2017

•
I•

•
9.4

Als gevolg van het terugtrekken van de gemeente Montferland uit het
project Leader is het ontstane tekort door de deelnemende gemeenten
gedekt. Het project in het kader van plattelandsontwikkeling loopt tot
2022.

Voor de aanpak van de leegstand is het volgende bereikt:

- er komt in 2017 een voorstel voor het invoeren van een leegstands
verordening voor een deel van de Terborgseweg.

- Lijst opgesteld met panden voor evt. inzet excessenregeling.
- Herijking economische beleid in relatie tot leegstand

- De financiële implicaties van leegstand zijn onderzocht. Dit levert een
belangrijke opgave voor het strategisch vastgoedmanagement op.

- Er wordt sterk ingezet op een regionale aanpak.

De aanpak van de leegstand in de aanloopstraten heeft geleid tot de
start van het project centrumomgeving. Het omvat meer aspecten dan
leegstand alleen en er loopt een aanvraagvoor subsidie. Het voorstel is
behandeld in april 2017.

De aanpak noordelijke wijken, pilot West-Indische buurt
(Met verkenning rol gemeente bij een sterkere rol van de
samenleving) krijgt een vervolg.

In samenwerking met inwoners van de wijk Schoneveld is de
natuurspeelplaats Doetebol gerealiseerd.

9.5 Voor de nieuwbouw van SlingelandZiekenhuis nabij afslag4 aan
de AI8 is gestart met de voorbereiding van een bestemmings
planprocedure. •
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9.6 Voor een verbeterde digitale ontsluiting van het buitengebied voor
nieuwe bedrijven en kwaliteit leefomgeving bewoners (Achterhoek •2020) is eenmarktpartij gestart met deaanlegvaneenglasvezelnetwerk.
De planningvoor Doetinchem is nogniet bekend

9.7 Project Leaderzie 9.2 •9.8 Er is eengebiedsuitwerkîngEuropawegopgesteldalskadervoor de •integralegebiedsontwikkelingvande Europaweg.Dit zal in mei/juni 2017
aande raadworden voorgelegd.

9.9 De onderstaande projecten uit het rioleringsplan zijn uitgevoerd:
- het afkoppelproject (met Site) in wijk Overstegen is afgerond.
- relinen riolering (Keppelseweg, Hoofdstraat en Lerinkstraat)
- riolering (vervanging en aanleg IT) riool Mullerstraat •- Voorbereiding vervanging installaties gemalen en drukriolering
- Voorbereiding baggerproject in samenwerking met waterschap
- gestart met het onderzoek naar de wateroverlastlokaties naar

aanleiding van de klimaatontwikkeling.
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progrannnn~ Sociaal domein

In 2015 zijn de drie grote decentralisaties Jeugdzorg,Wmo (vml Awbz) en de Participatiewet geland
bij gemeenten. Wij hebben hierop een integrale methode en aanpak ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij
is dat we waar nodig onze inwoners ondersteunen door in te zetten op preventie en zelfredzaam
heid. 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 rnanier van reageren op initiatieven van
buiten. In de breedte betekent dit een andere manier van omgaan met onze inwoners, subsidie- en
contractpartners. De organisatorische eonsequenties hiervan landen in 2016 in de ingezette organisa
tieontwikkeling, waarvoor in 2015 voor het sociaal domein reeds in een proeftuin is gewerkt.

Doelstellingen:
Niemand tussen wal en schip, inzet op preventie
Het voorkomen van problemen en achterstanden bij jeugd.
Terugdringen beroep op bijstand en bevorderen mogelijkheden regulier werk.
Efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van Participatiewet.
We beheersen de (financiële) risico's voor de nieuwe taken in het sociaal domein.

Indicatoren Doetinchem Trend Verge liikbare Gelderland
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

Waardering 7,7 n.b. 7,8 7,6
gezondheidssituatie

% inw. tevreden over 66 n.b. 63 67
buurtbetroklS�nheid

% inw. dat overlast 7 n.b. 6 6
ervaart door persenen

Banen perl.OOOinw. 933 909 893 894 889 D- 814 744
in leeftijd 15 -65 jaar

Arbeidsparticipatie 66,7 66,1 65,5 64,9 65,6 CJ 65,2 66
netto in % ( 15-65 jaar)

Reintegratievoorzie-
ningen per 1.000 inw. 28,1 16,2 .)} 37,1 25,6
(15-65 jr.)

Personen 18+ per
1.000 inw. met 34,1 35,3 fi 41,6 34,8
bijstandsuitkering

Cliënten met maat-
werk-arrangement per 55 60 û 58 50
1.000 inw. In betref-
fende doelgroep
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Indicatoren Doetinchem Trend Vergelijkbare Gelderland
gemeenten

2012 2013 2014 2015 2016

% kinderen in armoede 3,9 4,2 4,7 5,2 iÎ 6,3 5,1

%werkloze jongeren 1,2 1,6 1,8 2 iÎ 1,6 1,4

% jongerenmet 10,7 8,7 £], 9,8 8, Ijeugdhulp(I 8.)

% jongerenmet jeugd- 1,5 1,3 £], 1,1 1,0bescherming(I 8·)

% jongerenmet jeugd- 0,6 0,5 £], 0,4 0,4reelassering12·23 jr.

Wat hebben we bereikt?

10.1 Met elkaar, voor elkaar resultaat

Armoedebeleid

200
S/I 2016 2017 2018 2019

200

10.1.1

s 100

Bezuiniging op de uitgaven armoedebeleid. Onderzocht wordt of het
de komende jaren mogelijk is om verder te besparen op een aantal taken
en programmakosten binnen het armoedebeleid. De taakstelling voor de
eerste 100.000 euro voor 2017 is opgelost. Bij de besluitvorming over
de overige scenario's voor het armoedebeleid begin 2017 stelt de raad
ook de financiële kaders vast. Deze worden verwerkt in de voorjaars
nota 2017.

Er is beleid ontwikkeld om schulden te voorkomen, door preventie,
vroegsignalering en nazorg.

De schulddienstverlening aan werkgevers wordt verder vorm en
inhoud gegeven (beleidsmatig en implementatie). \

•
•

Subsidies heroverwegen

125+PM
2018S/I 20192016 2017

s
10.1.2 Aan subsidies in het sociaal domein is € 125.000 minder uitgegeven door

een heroverweging op nut en noodzaak en het scherp maken van
structurele onder uitputting.

10.1.3 Het traject om tot aanpassingvan de subsidiëringsmethodiek te
komen is gestart, maar nog niet afgerond. De nieuwe methodiek
moet leiden tot een heldere afwegingskader voor onderbouwing
van de bekostiging van nieuwe initiatieven, waarbij het element
substitutie een belangrijke rol speelt.
In het kader van de verschuiving naar preventie en colleerlef aan
bod werken we aaneen kader waarin we kunnen afwegen of par
tijen/aanbieders in aanmerking komen voor gemeentelijke middelen

•
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10.IA We hebben uitvoering gegevenaan de regionale werkagenda sociaal ..Idomein.Het betreft o.a.:de inkoop voor 2016en 2017,geenjongeren
tussenwal en schip,eentoekomstverkenningvoor kwetsbareouderen •en eengezamenlijkewerkgeversbenadering.

10.1.5 Vernieuwing daginvulling. Om de verschuiving te maken naar •breder toegankelijke daginvulling heeft er overleg plaatsgevonden
met de aanbieders. Dit overleg wordt in 20 17voortgezet.

10.1.6 Maatwerk wonen diverse doelgroepen. Voor de groep zware •overlastgevers in woonwijken in Doetinchem werken Buurtpleln,
Sité en lokaal zorgnetwerk nauw samen aan oplossingen.

10.1.7 Vernieuwing product beschermd wonen en jeugd. Zie ook 10.2.1

Per I januari is de Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland ..Iopgericht.

10.1.8 Huisvesting asielzoekenden (POL). De voormalig penitentiaire
inrichting De Kruisberg die sinds medio 20 14 in gebruik was als
procesopvanglocatie is eerder dan voorzien Ouni 2017) gesloten. ..IDe houding van de zowel de buurt als de Doetinchemse samen-
leving hebben positief bijgedragen aanhet functioneren van deze
opvanglocatie.

10.1.9 Huisvesting statushouders: We voldoen aan onze taakstelling voor ..Ihet huisvesten van statushouders.

10.2 Jeugd resultaat

10.2.1 Vernieuwing/innovatieproducten jeugdzorg.We zijn hier met de regio
gemeentenmeegestart voor deaanbestedingWmo en jeugdhulp2017.
Diversevoormaligeproducten binnenWmo en jeugdhulpzijn samen
gevoegdin nieuwecategorieënen producten.Tevensis aangeslotenop
landelijkeproductcodeswaardoor er meer uniformiteit is voor aan
bieders.Eenaantalvormen jeugdhulpis te specialistischom op lokaalof
regionaalgebiedsniveaute organiserenenafsprakenover te maken.
Dezevariantenvanzorg organiserenwe bovenregionaalen/of makenwe
afsprakenom schaalvoordelenen efficiencyte bereiken.
Aan de transformatie van de specialistischejeugdhulpwerken we daarom
met gemeentenop regionaalen bovenregionaalniveausamenaan
concreteafspraken.

Uitgevoerdzijn twee pilots voor de verbeteringvande toegangjeugd
hulp en eenhelderetaaktoedelingvoor de regievoering.Over de
conclusiesheeft besluitvormingplaatsgevonden.

•
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10.2.2 We hebben de Uitvoeringsagenda jeugd 2016 vastgesteld. Daarin brengen
we de onderdelen samen die de uitvoering vormen van het beleid rond
om jeugd en jongeren. Het brengt het bestaande jeugdbeleid en de
nieuwe taken vanuit de Jeugdwet samen in één document.

10.3 Werk resultaat

10.3.1 ISWI (deel gem. OIJ) is gefuseerd met de afdeling werk en inkomen van
de gemeente Doetinchem en Wedeo tot de gemeenschappelijk regeling ../Laborijn. Om onze doelstellingen waar te maken geeft Laborijn vorm en
inhoud aan een efficiënte en doelmatige uitvoering van de Participatiewet
en de Wet sociale werkvoorziening.

FusieuitvoeringsorganisatieISWI, Wedeo, W&/
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. i.v.m. herplaatsings-
activiteiten, huisvesting, ICT, etc.

10.3.2 Met de regionale werkgeversdienstverlening bouwen we voort op het
versterken van een regionale vraaggerichte werkgeversbenadering op het ../gebied van toegang, professionalisering van medewerkers en systemen
voor onderlinge samenwerking.

10.3.3 Voor inwoners waarvoor het niet mogelijk om betaald werk te verrich-

../ten bieden we een zinvolle daginvulling. Dit doen we samen met inwo-
ners, werkgevers, zorgaanbieders en lokale initiatieven. Met diverse
organisaties zoeken we naar vernieuwende vormen van daginvulling met ..een ontwikkelingsgerichte en waar mogelijk werkgerichte aanpak Voor-
beelden hiervan zijn:
- Pauropus in de stad, stadskamer
- Samenwerking met zorgpartijen.
- Overleg met lokale ondernemers en zorgaanbieders
- Opzet Ambachtshuis
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prograrnnn~ Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering

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 maat
schappelijke opdracht. Daarbij realiseren we de openstaande taakstelling op de loonsom en worden
arbeidsvoorwaarden versoberd.

Doelstellingen:
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
K'N'aliteit, Kwetsbaarheid en Kosten.
Meer ruimte aan initiatieven in de samenleving.

Wat hebben we bereikt?

I 1.1 Algemeen bestuur resultaat

Het kader internationale betrekkingen is door de raad vastgesteld.

~De bestaande stedenbanden zetten we op bestuurlijk niveau voort en de
subsidie voor DOS wordt gecontinueerd.

11.1.1. De uitvoeringsagenda2.0 Regio Achterhoek is vastgesteld met de ambi-
ties voor de komende jaren. Vanuit regionaal perspectief ligt de focus op
werken. Het draaiende houden van de economie is de belangrijkste

~opgave. We anticiperen op en willen voorop lopen bij het gebruiken van
de mogelijkheden die de digitale economie ons geeft (SMART werken).
De belangrijke opgaven daarnaast zijn de thema's wonen en bereikbaar-
heid. Het zijn de randvoorwaarden om de Achterhoek leefbaar te hou-
den en de economie te stimuleren. De doelstellingen in de drie program-
malijnen werken, wonen en bereikbaarheid zijn uitgewerkt in projecten.

Gestart is een traject om de rol van de Gemeenschappelijke Regeling •Regio Achterhoek nader te belichten en tot een doorontwikkkeling van
de organisatiestructuur te komen.

De gemeente Montferland heeft besloten om zich uit de gemeenschap-

~
pelijke regeling Regio Achterhoek terug te trekken. Dit is formeel
afgehandeld.

Bijzondere aandacht heeft het zoeken naar mogelijkheden voor
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland door o.a. •- Aansluiting met regio Rhein-Waal
- Congres Grensoverschrijdende samenwerking
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11.2 Organisatie resultaat

Organisatieontwikkeling 5/1 2016 2017 2018 2019
5 340 165 210 140
1 -500 -100

a. Organisatieontw. S 40 165 210 140
Fysieke afd.

b I.Fusie uitvoerings- S 300
organisatie ISWI,
Wedeo enW&1

b2.Transiti ekosten fusie I -500 -100

a. Organisatieontwikkefing fysieke afde(ingen
Er vindt in 2017 een organisatieontwikkeling plaats volgens het

~Doetinchems regiemodel dat vanaf 20 17 tot de gewenste bezuinig-
ingen moet leiden. De bezuiniging voor 2016 is behaald (O,S fte
beleidsveld groen)

De afdeling BUHA is per 1-1-2017 verzelfstandigd. Om dit te reali-
seren is in 2016 veel werk verzet. De structurele financiële voordelen
zijn verwerkt in de begroting.

b. Fusieuitvoeringsorganisatie ISWI, Wedeo, W&I
Door de nieuwe organisatle 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. LV.m.herplaatsings-
activiteiten, huisvesting, ICT, etc.

Maatregelen extra 5/1 2016 2017 2018 2019
korting op Loonsom 5 -440 100 175 165
Stelpost extra korting loon- S -540
som uit begroting 20 I I

Maatregelen invullingtaak- S 100 100 175 165
stelling op Loonsom

Van de extra korting op de loonsom is een resterend bedrag van
€ 540.00 meegenomen als taakstelling in de begroting van 2016 en

~wordt gefaseerd gerealiseerd. Met name door het inzetten van het
generatiepact is de taakstelling 2016 (€ 100.000) gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling van de loonsom wordt een relatie gelegd met •de doorontwikkeling van de organlsatle die in gang is gezet en in 2017
wordt afgerond.
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11.3 Dienstverlening en services resultaat

11.3.1 We hebben de visie op de organisatie van de functie communicatie ..Iverwerkt in de organisatieontwikkelingen.

11.3.2 Burgerparticipatie: Opvallende voorbeelden om de samenwerking ..Imet inwoners, ondernemers en organisaties te versterken zijn de
natuurspeelplek Doetebol (zie 9.4) en de projecten in de binnen-
stad en centrumomgeving (zie 2.1.1).

De Voortgangsgroep Samenwerken in Doetinchem is aande slag •gegaan;bewoners (wijk- en dorpsraden), ambtenaren en bestuur-
ders zorgen samen voor een leertraject en andere faciliteiten om
samenwerkingsprojecten (nog) beter te laten verlopen.

11.3.3 We hebben voorbereidingen getroffen (techniek, vaardigheden
medewerkers en inrichten werkproces) om Social media te volgen •daar waar het de gemeente Doetinchem betreft; ook wel
genoemd "webcare". In 2017 zijn we operationeel met Webcare
en ontwikkelen we door.

11.3.4 De kwaliteit van de Iste lijns dienstverlening (KCC) is verbeterd
door het verbeteren van randvoorwaarden: huisvesting TIC, •nieuwe telefooncentrale en de volledige invoering van het nieuwe
zaaksysteem (onegov).

Voor de POL (procesopvanglocatie) de Kruisberg is veel werk ..Iverzet bij het inschrijfproces van vluchtelingen.
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progrannnn~ Algemene financiële middelen

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 gegevenwordt aan anderen in de samenleving.Wij moeten scherp
kijken hoe we de schaarsemiddelen het beste kunnen inzetten en onze organisatie aanpassenaan de
nieuwe rolverdeling.
Het betreffen hier met name doelen en activiteiten die ten dienste staan aan het daadwerkelijk berei
ken van de doelstellingen in voorgaande programma's. Deze staan in de diverse paragrafen toegelicht
en worden hier niet herhaald. Dit programma geeft een financieeloverzicht van de dekkingsmiddelen.

Doelstellingen:
(Financieel) kadersteIlende rol voor risicovolle dossiers.
Efficiënte inzet van middelen.
Mogelijkheden sturing en controle verbeteren.

Wat hebben we bereikt?

12 Financiën resultaat

Financieel technische 5/1 2016 2017 2018 2019
maatregelen 5/1 225 150/365 100

a. Bijstellen inkomsten S 150
dividend

b. Financieringsrente S 75

c. Inzetten stelpost S 150 100
autonome ontw.

d. R.uilaandelen Alliander I 365

12.1.1 a Bijstelling inkomsten dividend Alliander

~
b Besparing op FinanCÎeringsrente.

De besparing is structureel gerealiseerd.

c Inzetten stelpost autonome ontwikkelingen door overheveling naar
~de algemene middelen.

d Ruil aandelen Alliander. Als aandeelhouder levert dit de gemeente
~een incidenteel voordeelop.

12.1 Jaarstukken 2015 zijn in juli vastgesteld door de raad.
~De Accountant heeft hier een goedkeurende verklaring op afgegevenmet

beperking t.a.v, de onzekerheden in het sociaal domein

12.2 De raad heeft de financiële monitor 2016 in september vastgesteld ~

12.3 In maart heeft het college n.a.v,de managementletter van de accountant
~het control plan 2016 vastgesteld.
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12.4 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 is vastgesteld in mei
~voorafgaand aan de voorjaarsnota 2016

12.5 De voorjaarsnota 2016 is in juni door de raad vastgesteld
~

12.6 De begroting 2017 is in november door de raad vastgesteld
~

12.7 Vennootschapsbe lasting
~

12.8 Diverse acties m.b.t. de interne (fin.)beheersing zijn uitgewerkt in

~
hoofdstuk 4, de paragrafen 2 weerstandsvermogen en risico-
beheersing,4 financiering en 5 bedrijfsvoering.
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paragraaf~ Lokale heffingen

I. Uitgangspunten voor onze leges, heffingen en tarieven
Voor de leges, heffingen en tarieven hanteren we de volgende uitgangspunten:
. We willen ons voorzieningenniveau handhaven en uitbreiden zoals beschreven in de programma's

met zo laagmogelijke 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 de realisatie 2016 er als volgt uit.

i Bel~~ti~g of heffing " -- - 1Begroting 2016 Rekening 2016 1
1

na_~i~!~~n.~~i!1_~__'. __~ • € i
._.- ~. - -- - - - ~- -~ - - - -~~------ - __ ~!"___' 'J

Onroerende zaakbelasting. Eigenaar woningen 6.304.000 6.319.000

niet-woningen 2.739.000 2.755.000. Gebruiker niet-woningen 2.234.000 2.235.000

Afvalstoffenheffinglreinigingsrechten 5.900.000 5.872.000

Rioolheffing 5.320.000 5.326.000

Hondenbelasting 369.000 361.000

Parkeerbelasti ngen 3.496.000 3.095.000

Leges omgevingsvergunning * 1.853.000 1.069.000

*Tegenover deze lagere opbrengsten van € 785.000 staan € I 18.000 lagere uitgaven. Het nadeel op
omgevingsvergunningen bedraagt hierdoor per saldo € 667.000

De voor- dan wel nadelen op de afvalstoffenheffinglreinigingsrechten, rioolheffing en parkeerbelastin
gen zijn, rekening houdend met de werkelijke uitgaven, verrekend met de daarvoor bestemde voor
zieningen.
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3. Overzicht tarieven
De belangrijkste tarieven voor het belastingjaar 2016 zijn:

Onroerende zaakbeJasting voor woningen:
• Tarief eigenaar per waarde
Onroerende zaakbeJasting voor niet-woningen:
- Tarief eigenaar per waarde
- Tarief gebruiker per waarde
AfvaJstoffenheffing:
- éénpersoonshuishouden
- meerpersoonshuishoudens
- extra emmer groen
- extra emmer grijs
- extra emmer blauw
- extra emmer oranje
RiooJheffing
- per aansluiting
HondenbeJasting:
- I hand
- 2 honden

0,1321%

0,2164%
0,2062%

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

202,20

69,84
174,60

4. Het kwijtscheldingsbeleid
In de belastingverordeningen is geregeld dat kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen alleen
verleend kan worden voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaak-belastingen. Kwijt
schelding wordt verleend op basis van de rijksnormen. De kwijtscheldingsnorm is 100%van de
bijstandsnorm. We hebben dit vastgelegd in het beleidsplan armoedebestrijding.
In de rekening 2016 zijn de volgende budgetten (exclusief uitvoeringskasten) uitgegeven ter uitvoering
van dit beleid.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Kwijtscheldingrioolheffing
Kwijtscheldingozb

€ 422.000
€ 386.000
€ 8.000
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paragraaf~ Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wat hebben we in 2016 gedaan aan I"isicomanagement?
Risicomanagement kreeg in de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Dat komt door maatschappelij
ke ontwikkelingen (overheids- en burgerparticipatie), ontwikkelingen in het sociaal domein (decentra
llsaties, bezuinigingen) en in het fysieke domein (grondexploitaties, krimpregio). Deze ontwikkelingen
bieden kansen en risico's. Dat kan verschillende gevolgen hebben: voor kwaliteit, reputatie, veiligheid,
tijdigheid en geld. Om die redenen is risicomanagement of aspecten ervan, meermalen onderwerp
van gesprek geweest in de raad.

In de voorjaarsnota 2016 heeft het college toegezegd om het risicomanagement verder te ontwikke
len. In eerste instantie gericht op kwantificering van risico's. Daarna gericht op de doorontwikkeling
van het totale risicomanagement. Als uitwerking daarvan heeft het college gelijktijdig met de pro
grammabegroting 20 I 7 een nota financieel risicomanagement ter besluitvorming voorgelegd aan de
raad. Daarin zijn risico's en onze weerstandscapaciteit gekwantificeerd. De resultaten van en voorstel
len uit deze nota zijn vertaald in de programmabegroting 2017.
Over de aanpak voor de doorontwikkeling van het risicomanagement is de raad geïnformeerd via
mededeling nr. 2016-87. Bij de doorontwikkeling is de raad ook partij. Daarom heeft het college de
griffier gevraagd om advies over het optimaliseren van risicomanagement voor de raad.
Gelijktijdig met de begroting 2017 heeft het college een raadsvoorstel gedaan over het verstrekken
van garanties en leningen. Daarin is informatie opgenomen over de risico's bij het verstrekken van
garanties en leningen. Ook zijn voorstellen gedaan tot verdere inkadering van ons beleid voor het
verstrekken van garanties en leningen.

Inmiddels pakken college en ambtelijke organisatie de doorontwikkeling van het risicomanagement op
via de methode van 'risicogestuurd werken'. Over de voortgang ervan wordt de raad geïnformeerd in
de voorjaarsnota 2017 en de programmabegroting 2018.

In het voorjaar 2017 heeft de griffier een voorstel aan de raad voorgelegd over de doorontwikke
ling van het risicomanagement. De raad heeft er niet over besloten maar het college om een reactie
gevraagd.We concluderen dat de visie in het raadsvoorstel en die van het college prima op elkaar
aansluiten.

Risicomanagement 2016: wat werd verwacht? Wat is gebeurd?
In deze jaarstukken evalueren we in hoeverre verwachte risico's zich hebben gemanifesteerd en
welke onverwachte risico's realiteit zijn geworden. Tot en met 2016 is de aandacht primair gericht op
gevolgen voor de financiële resultaten. In deze paragraaf beperken we ons nu daartoe. Waar risico's
zich hebben gemanifesteerd en hebben geleid tot financiële gevolgen, worden ze verantwoord in het
betreffende programma, de paragraaf en/of bij de analyse van het rekeningresultaat 2016. We beper
ken ons tot de gebeurtenissen met de grootste impact.
• Grondexploitatie: zie de paragraaf 7 Grondbeleid en de analyse van het rekeningresultaat.
• Sociaal domein: zie programma 10 Sociaal domein en de analyse van het rekeningresultaat.
• Gesubsidieerde instellingen: er zijn geen noemenswaardige verschillen tov de begroting ontstaan.
• Algemene uitkering Gemeentefonds: zie de analyse van het rekeningresultaat.
• Garanties en leningen: zie de matrix in de bijlage bij deze jaarstukken.

Loonsom: zie de paragraaf 5 Bedrijfsvoering en de analyse van het rekeningresultaat.
• Omgevingsvergunningen: zie de paragraaf I Lokale heffingen en de analyse van het

rekeningresultaat.
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Informatie over risicomanagement in de P&C documenten
Bij de voorjaarsnota 2017 is de rapportage 'Resultaatgericht sturen door risicogestuurd werken'
gevoegd. In deze rapportage bent u geïnformeerd over de aanpak van het college van de doorontwik
keling van het risicomanagement in gD. Ook is er een update gemaakt van de risico's en de weer
standscapaciteit naar de inzichten van het voorjaar 2017. We verwijzen naar de inhoud van genoemde
rapportage bij de voorjaarsnota 2017.
In de komende P&C documenten zullen als resultaat van risicogestuurd werken, de bestuurlijke
doelen en ambities scherper worden geformuleerd. Ook zullen de risico's, eventuele maatregelen en
mogelijke gevolgen meer nauwkeurig worden beschreven.

Hoe staat het met ons weerstandsvermogen per ultimo 20167

Beleid over weerstandscapaciteit en financiële risico's.
Op 3 november 2016 heeft de raad vastgesteld dat ons weerstandsvermogen toereikend is als deze
in het komende begrotingsjaar een ratio van minimaal 1,0heeft.
Uit de rapportage 'Resultaatgericht sturen door risicogestuurd werken' bij de voorjaarsnota 2017
blijkt dat de weerstandsratio in de komende jaren boven de 1,0 uitkomt.

Toezegging analyse 10%AR opnemen in JV 2016.
Bij de behandeling van de begroting 2017 heeft de wethouder Financiën aan de raad toegezegd om in
de jaarstukken 2016 de algemene reserve nog te toetsen aan de zgn. 10%norm. Dit houdt in dat de
raad als ondergrens voor de algemene reserve hanteert (zie blz. 38 begroting 20 16): minimaal 10%
(= € II 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).

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de algemene reserve per 31-12-2016 na resultaatbestemming
ruim € 13,5miljoen bedraagt. Dat is ruim boven het minimale saldo van € I I miljoen.

Financiële kengetallen
Met ingang van de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 nemen wij een vijftal financiële kengetal
len op in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hier lichten wij ze toe. Deze vijf
kengetallen zijn vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV); hun berekeningswijze is
vastgelegd in een ministeriële regeling.
Hieronder leest u een overzicht van de financiele kengetallen. Vervolgens geven we een toelichting bij
ieder kengetal.

Financiële kengetallen Rekening Begroting Rekening
2015 2016 2016

Netto scnuldguote 95% 119% 104%
Netto schuldouote qecorriqeerd met alle verstrekte leninaen 71% 90% 91%
Solvabiliteitsratio 20% 16% 18%
Grondexl1loitatie 26% 34% 30%
Structurele ex~loitatieruimte 14% 01% 26%
Belastingca~aciteit 97% 97% 97%
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I. Netto schuldquote

Rekening Begroting Rekening
2D15 2016 2016

Nettoschuldguote 95% 119% 104%
Nettoschuldguote.gecorrigeerdmet alleverstrekte leningen__ . 71% 90% 91%-

Bij de netto schuldquote worden alle schulden, verminderd met geldelijk bezit, afgezet tegen
alle inkomsten. De omvang van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden
een gemeente (maar dat is voor bedrijven en particulieren niet anders) kan dragen. Provincie
Gelderland geeft de volgende norm: zodra de netto schuldquote boven 130%is, is sprake
van een zeer hoge schuld. Is de quote hoger dan 100%,dan is waakzaamheid geboden. Tot
100%is deze voldoende.
U ziet dat de quote op basisvan de werkelijke cijfers over 2016 beduidend gunstiger uitpak
ken dan naar de begrotingscijfers. In de begroting 2016 verwachtten we een vaste schuld van
€ 216 miljoen. Uiteindelijk is de financieringsbehoefte lager gebleken en uitgekomen op €
194mln. Als we de financieringsbehoefte bepalen voor de begroting dan nemen we aan dat
lopende kredieten worden besteed. In de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn.
De tweede variabele bij het bepalen van deze quote zijn de totale inkomsten. In de primitie
ve begroting 2016 dachten we dat de totale inkomsten € 199mln. zouden zijn; die blijken in
de jaarrekening € 212 mln. te zijn. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de alge
mene uitkering en de uitkering die wij ontvangen voor het sociaal domein.
Jezou verwachten dat ook de netto schuldquota gecorrigeerd met verstrekte geldleningen
in de jaarrekening een stuk lager zou zijn dan op begrotingsbasis. Dat dit niet het geval is,
komt doordat onze verstrekte leningen in de jaarrekening 2016 € 28 mln lager zijn dan in de
begroting. Ten eerste komt dit doordat wij vanwege een stelselwijziging onze bijdragen aan
activa van derden (bijv. de investeringsbijdrage aanAmphion) voortaan in de balansmoeten
opnemen onder de immateriële vaste activa. Ten tweede heeft ons personeel een substanti
eel deel van hun hypothecaire geldleningen afgelost.

2. Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen afgezet tegen het balanstotaal (eigen en vreemd
vermogen samen). Het cijfer geeft weer in hoeverre gemeentelijke bezittingen zijn betaald
met eigen middelen. In Doetinchem zijn alle bezittingen voor circa één vijfde gefinancierd
met het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves, gecorrigeerd met het
rekeningresuItaat.
De provincie Gelderland acht een solvabiliteit lager dan 20% risicovol, tussen 20% en 50%
voldoende en boven 50% minst risicovol.

3. Grondexploitatie
Rekening Begroting Rekening

I 2015 2016 2016
Kengetar grondex[lloitatie 26% 34% 30%
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Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de boekwaarde van de grondpositie is ten
opzichte van de jaarlijkse baten van de gehele gemeente begroting.
Het is een open deur dat gemeenten met gronden met een lage boekwaarde minder risico
lopen dan gemeenten met een hoge boekwaarde. Provincie Gelderland stelt geen norm voor
dit kengetal. Alleen de boekwaarde afgezet tegen de totale baten zegt immers weinig. Om te
kunnen beoordelen of een gemeente goed scoort met haar grondbedrijf, moeten ook afzet
prognoses en getroffen voorzieningen beoordeeld worden.
Wij doen de beoordeling en bijstelling jaarlijks via het Meerjarenperspectief Grondexploita
ties (MPG) en onze accountant beoordeelt deze vanuit zijn verantwoordelijkheid.
De verbetering van dit kengetal komt vooral doordat de niet in exploitatie genomen gronden
(NIEGG) door een stelselwijziging onder de materiële vaste activa gepresenteerd moeten
worden en daardoor niet meer meetellen in dit kengetal. Daarnaast ontstaat verbetering van
het kengetal door de hogere totale baten van onze gemeente.

4. Structurele exploitatieruimte

Sfructurele exr oitatieruimte

Dit kengetal geeft aanhoe groot de structurele vrije ruimte binnen de begroting is. Ook
geeft het aanof de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen en/of er
ruimte is voor nieuw beleid. Voor de berekening zoals die nu is voorgeschreven moeten we
het saldo van structurele baten en lasten vermeerderd met het saldo van structurele toevoe
gingen en onttrekkingen delen door de totale baten. Het kengetal moet hierdoor minimaal
groter dan 0 zijn, anders duidt dit op een tekort in de structurele ruimte.
Wij plaatsen kanttekeningen bij deze voorgeschreven berekeningswijze:
Als een gemeente vooraf spaart voor een investering of een activiteit, bijvoorbeeld de dek
kingsreserves kapitaallasten, dan beïnvloedt dat nadelig de structurele exploitatieruimte. Dit,
terwijl de gemeente juist zeer verantwoordelijk met de dekking van deze uitgaven omgaat.
Belangrijker is wat ons betreft een structureel sluitend meerjarenperspectief.
Wat betreft de verbetering van dit cijfer in de jaarrekening 2016 ten opzichte van de begro
ting ligt hier de oorzaak in de hogere totale baten van onze gemeente.

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten als percentage van landelijk gemiddelde

97% 97%

Bij dit kengetal worden de woonlasten van een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde afgezet
tegen het landelijk gemiddelde. Is het kengetal lager dan 100%,dan zijn de woonlasten in
Doetinchem dus lager dan gemiddeld in Nederland.
Dit percentage wijkt in de jaarrekening niet af van de begroting.

Tenslotte:
Net als in de toelichting op de kengetallen in de begroting 2017 plaatsen we hier nogmaals
een kanttekening bij de stuurbaarheid op de kengetallen. Want ook in deze jaarrekening zien
we dat de kengetallen verbeterd zijn ten opzichte van de begroting 20 16.Over 2015 ge
beurde dat ook. Dit komt niet doordat wij hiervoor gekozen en op gestuurd hebben, maar
als neveneffect van andere omstandigheden (bijv. de hiervoor geschetste hogere baten).
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Hierdoor kunnen we niet uitsluiten dat de kengetallen in komende jaren andere bewegingen
maken (nog positiever worden óf weer verslechteren) als neveneffect van keuzes die we dan
om inhoudelijke redenen maken of door ontwikkelingen die zich nu eenmaal voordoen.
In november 2016 hebbeu we dan ook met de behandeling van de begroting 2017 met u
afgesproken dat we de kengetallen niet als sturingsinstrumenten zien maar ze voor kennisge
ving aannemenvanwege hun indicatieve waarde.

Risicomatrix garanties en verstrekte leningen
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Paragraaf .oIIIIIIIIIIIII Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De gemeente heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom en beheer. Het betreft o.a, open
baar groen, riolering, wegen, openbare verlichting, diverse gebouwen en kunstwerken. De kwaliteit
van deze kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is enerzijds bepalend voor het voorzieningenni
veau 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.

I. Wegen

Het beleidskader
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van openbare wegen. Uitgangs
punt hierbij is dat de maatschappelijke kosten zo laagmogelijk blijven. De leidraad voor het onder
houd van de wegen is de systematiek voor rationeel wegbeheer van het Centrum voor Regelgeving
en Onderzoek in de Grond- Water- en Wegenbouwen 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, "v'ot'aarbijwe maatregelen
toepassen op basisvan de criteria veiligheid en duurzaamheid. In het beheerplan wegen wordt jaar
lijks aangegevenwelk onderhoud uitgevoerd is, wat de kwaliteit is van het wegennet en welke onder
houdsmaatregelen met bijbehorende financiën de komende jaren uitgevoerd worden.

Actuele ontwikkelingen
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. 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 onderhoudstoestand van een aantal doorgaande
wegen binnen de gemeente Doetinchem. Daaruit blijkt dat schadesaan 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 asfaltconstructies inclusief fun
deringen. Daarvoor is in de komende acht jaar totaal een investering nodig van € 8 miljoen. Per jaar is
dus ca. € I miljoen extra investering nodig. Voor de jaren tot en met 2021 is de dekking in ieder geval
geborgd.
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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 tref
fen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Net als bij wegbeheer wordt naar duurzaamheid geke
ken 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, I geluidscherm en 2 kademuren. De civiele
kunstwerken worden onderhouden op basis van technische levensduur in combinatie met geconsta
teerde schades.Elk jaar worden de kunstwerken globaal visueel geïnspecteerd, zo nodig gevolgd door
gedetailleerde inspecties. Op basisvan de uitgevoerde inspecties, worden elk jaar de werkzaamheden
voor de komende vier jaar opgesteld. In het beheerplan kunstwerken wordt jaarlijks aangegevenwelk
onderhoud is uitgevoerd en welk onderhoud we de komende jaren gaan uitvoeren.

3. Openbaar groen

Het beleidskader
De basisvan het groenonderhoud in Doetinchem is vastgelegd in het groenstructuurplan (2014).
Hierin is op hoofdlijnen beschreven wat de belangrijke groenstructuren zijn. Gelijktijdig met de in
spectie voor wegen vindt jaarlijks een inspeetie 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 kwaliteitsni
veaus: 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 (onderne
mersvereniging) in het kader van parkmanagement. Hiervoor is een overeenkomst aangegaanmet een
looptijd van vijf jaar.
In 2016 is 100.000 euro mlnder 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 beheer
groepen. 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.
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4. Openbare verlichting

Het beleidskader
Het beleidsplan verlichting openbare ruimte 20 15-2020 is vastgesteld door de raad 29 januari 20 15.
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 aanpassingenvan 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 gedaanaan 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 retro-
fit ledlampen. _
In het voorjaar 20 15 is het totale areaal van openbare verlichting opnieuw in beeld gebracht.
In het najaar 20 15 is het onderhoud van de openbare verlichting samen met de Achterhoekse ge
meenten opnieuwaanbesteed.

5. Afvalwatersysteem

Het beleidskader
De Wet Milieubeheer biedt het wettelijke kader voor de gemeentelijke rioleringstaak. Het ge
meentelijke 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 I 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 op
pervlakten 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 heb
ben uitgevoerd en gaan uitvoeren.
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Actuele ontwikkelingen
Binnen het rioleringsplan is de stratégie erop gericht om situaties met wateroverlast te voorkomen.
In de actualisatie wordt meegenomen:

Structurele verbeteringsmaatregelen zoals het verder afkoppelen van verharde oppervlakten
en combinatfes met andere werkzaamheden aan de infrastructuur.
De afspraken uit de twee afvalwaterakkoorden met de gemeenten Montferland en
Oude IJsselstreek en het waterschap Rijn en IJsselover 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 landelijkgeformuleerde 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). Om dit te meten vindt er gemiddeld om
de 4 jaar een conditiemeting plaats. Hierbij vindt er een actualisatie van de onderhoudsgevoelige
gebouwonderdelen plaats en worden de conditiescores vastgelegd.

Per I januari 2015 is het onderhoud van de schoolgebouwen overgedragen aan de scholen, de
meerjaren onderhoudsplanning voor de scholen is daarmee komen te vervallen. Deze overdracht is
voll edig afgerond.

Vastgoedfonds
Om de gemeentelijke accommodaties duurzaam te kunnen onderhouden is in 2014 het vastgoed
fonds ingesteld. Binnen het fonds worden huuropbrengsten en verkoopopbrengsten verantwoord.
Vanuit deze opbrengsten dienen de gemeentelijke accommodaties beheerd en gexploiteerd te wor
den.

Huurharmonisatie
Bij verhuur van gemeentelijke gebouwen wordt er een kostprijsdekkende of marktconforme huur in
rekening gebracht. Sport maakt hier een uitzondering op.

Het beheer
Het gebouwenonderhoud is gebaseerd op een geautomatiseerd systeem waarin de onderhoudsver
wachting voor de komende 20 jaar is berekend. Afhankelijk van de werkelijke onderhoudssituatie kan
de fasering/planning worden aangepast. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt rekening gehou
den met de verantwoordelijkheden voor verhuurder en huurder. Verhuurder voert alleen het onder
houd uit waarvoor hij verantwoordelijk is. In 2016 heeft de conditiemeting plaatsgevonden.

Actuele ontwikkelingen
Onderhoud en verhuur
Het onderhoud- en verhuurbeleid voor de gemeentelijke accommodaties wordt in 2016 en 2017
geactualiseerd. Hierbij worden de spelregels voor het gemeentelijk gebouwenbeheer samengebracht
in een overzichtelijk document.
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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 heeft het
college besloten meerdere maatregelen door te voeren. Dit betreft voornamelijk maatregelen gericht
op I) hogere huuropbrengsten, 2) lagere kosten door het afstoten en verkopen van panden en 3) het
voortzetten van het lagere onderhoudsniveau matig (conditiescare 4) tot en met 2021.
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Kwalitatieve indicatoren
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Kwaliteit totaal areaal 94% 2% 4%
verhardingen

Acceptatiegrens CROW 77-87% 9-14% 4-9%
totaal areaalverhardingen

Kwaliteit areaal 90% 3% 7%
asfaltverhardingen

Acceptatiegrens CROW 75-85% 10-15% 5-10%
voor asfaltverhardingen

Kwaliteit areaal 97% 1% 2%
elementenverhardingen

Acceptatiegrens CROW 80-90% 7-12% 3-8%
voor elementenverhardingen
~ - ~ -- ~ -- ---- -- •• ---~ - _- .....----,--,----~ -~------ ---_-- __ o. y ---

Product Kunstwerken ,
~ ~/ - ~ ~ ~ _ J,---,--,~ _ _ _ I

Brug beton Redelijk

Beweegbare brug Redelijk

Brug hout Redelijk

Brug staal Goed

Geluidsscherm Redelijk

Kademuur Redelijk

Steiger Redelijk

Tunnel Redelijk
.

Product Afvalwatersysteem
- - - - - -

Ouderdom riolering:

Goed

Ouderdom is echter niet alleen maatgevend voor de kwaliteit van de riolering.

8% ouder dan SOjaar Redelijk

38% tussen 3D-SOjaar Redelijk

31% tussen I I-30 jaar Goed

23% jonger dan 10 jaar

Pruduct Accommodaties

Onderhoudsniveau 4 Matig(duidelijke
onderhoudsscha
de en behoefte)
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Financiële overzicht
Voor het uitvoeren van al het onderhoud zijn begratingposten opgenomen. De kosten van de rio
lering 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 tabellaat de uitgaven zien per product exclusief de investeringslasten. De
mutaties tov de primitieve begroting 2016 zijn als gevolg van indexering, wijziging toerekening inzet
personeel incl overhead en bezuinigingen.

Product nr. Product omschrijving Werkelijk Begrotrng 2016
1016

2100i!Wegen. straten pleinen e.d. 4:458.193 4.204.909
2105 Civieltechnische kunstwerken 168.522 131.940
2104 Openbare verlichting 720.537 548.030
5604 Openbaar groen 5.089.261 5.346.964
5BOO Speelvoorzieningen (groen) 267.46<J 260.410
7220 Riolering en watervoorziening 1.868.510 1.842.336
270 Periodiek onderhoud 929.000 929.000

gemeentelijke gebouwen (pogg)
betreft structur-ele dotaties)
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Paragraaf ~ 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 (met name de Wet Fido en de Wet HOF)
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 over 20 I ....

Wat is ons flnancieringsbeleldl
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 gerenom
meerde 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.

Geld lenen
Omdat onze leningportefeuille en onze reserves en voorzieningen onvoldoende zijn om al onze
investeringen te financieren (financieringstekort), hebben we ook in 2015 geld moeten (bij)lenen.
Wat betreft de langlopende geldleningen (dat zijn leningen met een looptijd langer dan één jaar)
hebben we in 2016 € 18,1miljoen afgelost en nieuwe leningen afgesloten voor een bedrag van
€ 16,0 miljoen. Voor het aantrekken van leningen vragen we minimaal twee offertes op.

Waar we het hiervoor over geldstromen voor investeringen hadden, kennen we ook geldstromen
voor exploitatie-uitgaven. Het moment waarop inkomsten en uitgaven plaatsvinden lopen gedurende
het jaar immers niet synchroon. Daardoor kan de gemeente gedurende het jaar een tegoed of een
tekort hebben op de betaalrekening. Gezien de korte periode waarin deze overschotten of tekorten
plaatsvinden, worden deze met
korte middelen (looptijd korter dan één jaar) gefinancierd dan wel uitgezet. In ons treasurystatuut
hebben we vastgelegd dat we overtollige middelen zonder overmatige risico's (in termen van de Wet
Fido "prudent") uitzetten bij banken met tenminste een AAA-rating. Deze keuze bestaat in de prak
tijk echter niet meer door invoering van het schatkistbankieren.
Zeker met de lage rentestanden die we ook in 2016 kenden, hebben we ook afgelopen jaar zoveel
mogelijk "kort geld" geleend. Dat mogen we echter niet onbeperkt. De kasgeldlimiet bepaalt hoe
veel we met kort geld mogen financieren. De limiet is door het rijk vastgesteld en bedraagt 8,5% van
de totale lasten in de begroting. De kasgeldlimiet is voor 2016 berekend op € 17,6miljoen. In 2016
hebben wij kasgeldleningen aangetrokken met een looptijd van telkens een maand. De gemiddelde
omvang van deze leningen was € 9 miljoen.
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Geld uitlenen
Een gemeente mag alleen geld uitlenen uit hoofde van haar publieke taak. Wij hebben dit beleid be
krachtigd in ons treasurystatuut. Wij hebben leningen verstrekt aan onderstaande organisaties/instel
lingen. Leningen en garanties voor uitoefening van de publieke taak worden alleen verstrekt aan door
de raad goedgekeurde derde partijen.
Daarnaast heeft de gemeente als werkgever hypothecaire leningen verstrekt aan werknemers. Gezien
het gemiddelde bedrag per lening en de onderliggende waarde van het onroerende goed, is hier in
feite geen sprake van een kredietrisico. Per I januari 2009 is de wet Fido gewijzigd waardoor het niet
langer is toegestaan om hypothecaire leningen aan het personeel en politieke ambtsdragers te ver
strekken. Bestaande leningen kunnen blijven aflopen zoals overeengekomen. Verder heeft de gemeen
te als werkgever leningen verstrekt in het kader van de pc-privéregeling en het vervoersplan.
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Hypotheken 14,7
Woningcorporatie Vestia 0,6
Stimuieringsfonds vol kshuisvesting 4,4
Sportcentrum Rozengaarde 4,3
Vitens 1,3
Gem. inbreng eigenvermagen Intermecco Gem Iseldoks 1,1
Overig 0,3
Totaal 26,7

Rente
Belangrijkste risico met betrekking tot financiering is het risico van stijgende rentelasten. De wet
Fido begrenst deze risico's. Enerzijds door de hiervoor genoemde kasgeldlimiet. Daarnaast bestaat
de renterisiconorm. Deze bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig
mag zijn aan renteherziening of herfinanciering. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente in een
ongunstige markt een te groot renterisico loopt. Voor de gemeente Doetinchem was de renterisico
norm in 2016 € 41,4 miljoen. In 2016 werd € 18,2 miljoen afgelost op de leningen. We zijn daarmee
onder de norm gebleven.

Renteresultaten
In 2014 was nog sprake van een positief resultaat op de rente en investeringslasten van € 1,2miljoen
In 2015 is geanticipeerd op dit voordeel door de ramingen naar beneden bij te stellen.
Lagere rentevergoedingen voor verstrekte leningen aan gemeentepersoneel leiden tot een nadelig
resultaat in 2016.

Verplicht schatkistbankieren
In de wet Fido zijn bepalingen opgenomen die de decentrale overheden verplicht om hun tegoeden
boven een drempelbedrag 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.
In 2016 is onze bankrekening enkele keren afgeroomd ten gunste van de schatkist van het rijk. Op het
moment dat wij zelf weer moesten kunnen beschikken over deze middelen hebben we ze met rente
teruggevorderd van het rijk
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Omvang jaarrekening

Begroting

Fidèll/begrotir:1g

Renterisiconorm (20% van omvang begroting)

20,7Reguliere a~lassililg van langlopende geldleningen jaarrekening

16,0 10,eNieuwaangetrokken langlopende geldleningen jaarreken ing

Saldo langlopende geldleningen [aarrèkening 194,2 196,4
17,5Kasgeldlimiet (8,5% van omvang begroting) Fido/begroting 17,6

26,7jaarreken ingSaldo uitstaande geldleningen

Omslagrente/reken rente
Drempelbedrag schatkistbankieren
to,75% van omvang begroting)
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Paragraaf ~ Dienstverlening en bedrijfsvoering

Organisatie algemeen

Op weg naar gO 2020
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo .... Hiermee begonnen we de paragraaf Dienst
verlening en bedrijfsvoering van de begroting voor 2016. De maatschappelijke ontwikkelingen waren
(en zijn) aanleiding geweest om onze wîjze van werken en de organisatiestructuur nog eens goed te
bekijken. De resultaten van deze beschouwing zijn uitgewerkt in de organisatievisie gD2020. College
en gemeenteraad hebben in 2015 ingestemd met een verdere doorantwîkkeling van de organisatie.

Deze doorantwîkkeling kent twee grate bewegingen: enerzijds het op afstand plaatsen van een aantal
uitvoerende taken en anderzijds het opnieuw inrichten van de gemeentelijke organisatie.

Op afstand plaatsen van uitvoerende taken
Met betrekking tot het op afstand plaatsen van uitvoerende taken zijn er al een aantal verantwoor
delijkheden anders ingericht. Zo zijn we in 2015 gestart met het Buurtplein en hebben we in 2016
de taken met betrekking tot de participatiewet (onder andere het sociaal werkvoorzieningsschap en
de voormalige afdeling Werk & Inkomen) ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Laborijn.
In 2016 is veel aandacht uitgegaan naar het verder uitwerken van deze keuzes. Daarbij is met name
gekeken naar de samenwerking en overlap van taken tussen de gemeentelijke afdelingen Maatschap
pelijke Ontwikkeling, Zorgplein en Buurtplein BV.Dit onderzoek krijgt nog verder vervolg in 2017.

Daarnaast is in 2016 veel tijd en energie besteed aan de verzelfstandiging van de afdeling Buha. Daar
bij is onder andere gekeken naar de afbakening van taken, de aan Buha bv te verstrekken opdrachten,
de regievoering daarop, de financiële ontvlechting en het sociaal plan zodat alle rechten, plichten en
waarborgen voor het huidige personeel goed zijn geregeld en vastgelegd.
De taken van de voormalige afdeling Buha zijn per I januari 2017 overgegaan naar Buha bv, In deze
overheids-bv zijn de taken met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
ondergebracht.

OoorontwikkeJinginterne gemeentelijke organisatie
Zoals ook al in eerdere stukken is aangegevenwerken we toe naar een organisatie die open en wend
baar 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. Om dat te kunnen bereiken gaan we werken met het "Doetinchems regiemodel".

In het voorjaar van 2016 zijn we aan de slag geweest met het verder uitwerken van de "interne" kant
van de doorontwîkkeling. Daarbij is de besturingsfilosofie en de inrichting van de organisatie bespro
ken. Dit heeft geleid tot een "plan van aanpak implementatie visie gD2020". Dit plan van aanpak is
geaccordeerd door zowel het college als de raad en is de basis voor de fase waarin we nu aangeko
men zijn: het concreet invulling geven aan de taken en structuur zoals deze zijn uitgewerkt in het plan
van aanpak
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Het voorgaande proces is vooral uitgewerkt door directie en leidinggevenden, waarbij medewerkers
via meedenksessies de gelegenheid hebben gehad input te leveren. In het vervolg traject zal nadruk
kelijker de samenwerking worden gezocht met zowel de medewerkers, en wanneer gepast, ook met
de verbonden partijen.

Dienstvenening
Alle activiteiten die we doen staan ten dienste van de samenleving. Direct of indirect. Dit was in
2016 niet anders. In het Klant Contactcentrum (KCC) worden de eerstelijns contacten van burgers
met de gemeente afgehandeld. De eerstelijns contacten komen via vier kanalen binnen:

telefoon,
balie/receptie/ huisbezoek (face-ta-face klantcontact),
digitaal(mail)
en post.

Er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen de kern- en uitvoerings-organisatie, door de verzelfstandi
ging van bijvoorbeeld BUHA en Werk en Inkomen. De zelfstandige organisaties hebben de keus of zij
wel of niet gebruik maken van de dienstverlening van het KCC. Dit is niet meer vanzelfsprekend.

Zo heeft Laborijn er voor gekozen de telefonie zelf te gaan doen, terwijl BUHA de eerste drie jaar
wel van onze diensten gebruik maakt. Hierdoor ontstaat de vraag of het KCC groter of kleiner
wordt. Daar zal in 2017 meer duidelijkheid over moeten ontstaan. Deze vraag is ook in de bouwop
dracht KCC voor de organisatieontwikkeling meegenomen.
In 2017 komt de taak van postregistratie naar de gemeentewinkel toe. Ook voor deze dienstverlening
geldt dat de zelfstandige organisatie hier hun eigen keuzen in gaanmaken.

Wat voorop blijft staan, is dat het voor de burger duidelijk moet zijn en blijven waar ze voor welke
onderwerpen terecht kunnen. De burger heeft recht op een antwoord. Een goede digitale informa
tievoorziening is hierbij een noodzaak.

Voor het informatie- en informatiebeveiligingsbeleid geldt nog steeds dat we deze verankeren in de
organisatieontwîkkelingen. Het bestuur blijft verantwoordelijk.

Personeel
De organisatieontwikkeling, zoals al eerder toegelicht, heeft mogelijk ook rechtspositionele cense
quenties voor de medewerkers. Dit is met name het geval voor medewerkers die werkzaam zijn in
de taakgebieden die meer op afstand worden gezet. Voor de medewerkers van de afdeling Werk en
Inkomen, die nu zijn overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling Laborijn is in 2015 een sociaal
plan opgesteld. Voor de medewerkers van Buha is in 2016 een sociaal plan afgesloten. Afhankelijk van
hoe de doorontwikkeling in het sociale domein er uit gaat zien zal het ook daar nodig zijn een sociaal
plan af te sluiten voor medewerkers van gD die overgaan naar Buurtplein bv.

Het kan voorkomen dat er knelpunten ontstaan met betrekking tot de personele invulling bij de
verdere uitwerking van de "interne" organisatieontwikkeling. De verwachting is dat dit niet op grote
schaal gaat spelen maar we kunnen het in deze fase niet volledig uitsluiten. We verwachten hier in de
loop van 2017 meer helderheid over te krijgen.
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Ontwikkelingen loonsom
In de voorjaarsnota 20 I I 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 loonsom gerela
teerde budgetten. Op dat moment was er nog geen duidelijkheid over de effecten van de drie de
centralisaties of andere nieuwe wettelijke taken. In de afgelopen jaren zijn wel forse stappen bij deze
ontwikkelingen gezet en deze hebben tot goede (vooral inhoudelijke) resultaten geleid.

De personele taakstelling van 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 II) en wordt gefaseerd gerealiseerd. Daarbij
was het de intentie dat in 2016 € 100.000,- structureel bespaard zou worden.

Het afgelopen jaar zijn we met het georganiseerd overleg het gesprek aangegaanover welke
arbeidsvoorwaarden en andere instrumenten goed aansluiten bij het realiseren van de open en
wendbare organisatie die we nastreven(zoals bijvoorbeeld het generatiepact en de inrichting van het
loongebouw). Een beheersbare loonsom maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit. We zijn dan ook
met het georganiseerd overleg het gesprek aangegevenover de houdbaarheid van het drieschalenstel
sel voor nieuwe personeel en de mogelijkheden voor het invoeren van het generatiepact. Dit heeft
er toe geleid dat we per I januari 2016 zowel de regeling generatiepact hebben kunnen invoeren,
en de toepassing van het drieschalenstelsel voor nieuwe medewerkers hebben afgeschaft. Concreet
houdt dit laatste in dat medewerkers die op of nal januari 2016 in dienst zijn gekomen geen recht
meer hebben op de uitloopschaal. Zij kunnen bij goed functioneren wel een tijdelijke toelage krijgen.
Deze moet echter ieder jaar opnieuw vastgesteld worden. Op termijn zal dit dan ook tot een struc
turele besparing leiden. Met de regeling generatiepact creëren we tegelijkertijd ruimte voor nieuwe
instroom van jongere medewerkers.

Met de invoering van het generatiepact is de voorgenomen besparing gerealiseerd. Omdat de vrijge
komen uren niet volledig kunnen worden herbezet heeft dit wel consequenties voor de bezetting en
de werkdruk en daarmee ook voor de uitvoering van taken en de dienstverlening

Strategische personeelsplanning
In het verleden hebben we diverse onderzoeken gedaan naar de strategische inzet van personeel.
Bij het uitwerken van de verantwoordelijkheden van de afdelingen in de nieuwe context wordt ook
gewerkt aan een formatieplan. Zowel kwalitatief als kwantitatief.

Bij de uitwerking daarvan wordt ook meteen opnieuw gekeken naar hoe in relatie daarmee de bezet
ting vorm kan krijgen. Dan kan opnieuw gekeken worden naar de ontwikkeling in het personeelsbe
stand en de demografische opbouw. Aan de hand daarvan wordt dan organisatie breed gekeken waar
de grootste uitstroom wordt verwacht die ook opnieuw moet worden ingevuld. Omdat niet alleen
de taken, maar ook de werkwijze van de organisatie continu in ontwikkeling is zal niet overal één op
één invulling op dezelfde wijze gewenst zijn.
I - - ~ - - ~ - ~ - - - - --- - - - -- - - I - -::.. - - - I
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Doetinclïelilil 4,9% 4,7% . 4,8%
4,9%
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De informatiehuishouding
De informatiearchitectuur van onze organisatie wordt gerealiseerd langs een aantal lijnen:

"Eenmalige registratie-meervoudig gebruik". Dit doel bereiken via de wettelijke basisregistraties
en aansluiting op landelijke databronnen.
Volledig digitaal werken.
Uitbreiden van de digitale dienstverlening.
Adequate managementinformatie.
Aandacht voor informatiebeveiliging en privacy
Samenwerking met onze partner gemeenten

De continuïteit en kwaliteit van de basisregistraties BAG(basisadministratie adressen en gebouwen)
is met een beperkte formatie uitbreiding beter geborgd. Het project BGT(basisadministratie groot
schalige topografie) is begin 2016 voltooid. Onze beheerorganisatie zorgt nu voor het bijhouden van
de topografische gegevens voor Doetinchem en Doesburg. We onderzoeken of deze dienst ook voor
andere gemeenten kan worden verzorgd. Wij hebben de aansluiting gerealiseerd op de landelijke
voorziening van de WOZ van het Kadaster waardoor burgers toegang hebben tot hun gegevens via
www.wozwaardeJoket.nJ.
Een groot deel van de organisatie is overgegaan naar het nieuwe zaaksysteem. Dit hopen wij in 20 I7
geheel af te renden. Met de inzet van een scanstraat met OCR herkenning hebben wij stappen gezet
om het registratieproces efficiënter te maken. Door de inzet van een nieuw systeem voor webfor
mulieren zijn wij nu in staat onze e-formulieren verder uit te breiden. Ook komt een nieuwe digitale
belastingbalie beschikbaar. Daarmee zetten we in 2017 duidelijke stappen in onze digitale dienstver
lening. Deze wijze van digitaal zaaksgewijs werken bieden wij ook aan de Regio Achterhoek en de
ODA.
In de managementinformatie zijn wij kwetsbaar gebleken. Met specialistische kennis kan er informa
tie uit ons systeem gehaald worden. Dat vraagt meer aandacht. Om hier slagen in te maken zal deze
rol de komende jaren versterkt moeten worden. Door actief op te trekken met onze gemeentelijke
samenwerkingspartners willen we hier stappen in zetten.
De verdere implementatie van de baseline informatiebeveiliging (BIG) en het implementeren van de
nieuwe Europese privacywetgeving heeft volop onze aandacht gehad. Dit zalook in 2017 nog veel
aandacht vragen

Het was het jaar van transitles. Voor de verzelfstandiging van Laborijn is de informatiearchitectuur
entvlecht. Daarbij is de documentaire archivering opnieuw neergezet. Het gemeentelijk WI-archief is
afgesloten en wordt voorbereid om te worden overgedragen. Ook de voorbereiding om BuHa-bv te
verzelfstandigen leidt in 2017 tot ontvlechting van de informatiearchitectuur.

ICT-infrastructuuy
De ICT-samenwerking(Aalten, Doesburg, Doetinchem en Oude Ijsselstreek) levert onze vraag naar
werkplek, mobiele apparatuur, gebruiksrechten en toegangsmogelijkheden. Totaal bood zij 1700
medewerkers toegang op ea 1600 werkplekken .
Groei van mn tijdelijke medewerkers maakte dat er een uitbreiding nodig was van het aantal gebrui
kers van het netwerk. Binnen het flexibele werkplekconcept leidde dit tot meer werkplekken en ook
mobiele faciliteiten. De kostenverdeling van de ICT-samenwerking kent een verdeelsleutelap basis
van gebruikers en gevraagde werkplekfaciliteiten. Onze financiële bijdrage aan de ICT samenwerking
is daarom gestegen.

Het besturingsmodel van de ICT-samenwerking geeft de gast-gemeente Doetinchem goede mogelijk
heden om aan de ICT-eisen en wensen te voldoen. Sterk wordt gestuurd op standaardisatie. Want dit
blijft de beste voorwaarden bieden voor de dienstverlening en daarmee de contjnuïteit en beschik
baarheid van de ICT. Een uitwijktest voor de ICT-samenwerking heeft laten zien dat dat het beheer
op orde is.
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Einde 2016 heeft de ICT-samenwerking zijn port-folio uitgebreid met telefonie diensren.
De deelnemende gemeenten kunnen nu ook hierop standaardiseren en biedt de inrichting ook uit
wijkfaciliteiten.

Jaaroverzicht 2016 Informatieveiligheid en Privacy

Implementatie Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG)
Alle BIG-beveiligingsmaatregelen zijn geheel of gedeeltelijk geïmplementeerd. De verbeterpunten en
restrisico's zijn opgenomen in het informatiebeveiligingsplan (IBP) 2016, dat door de directie is vastge
steld. Om in de toekomst de naleving van deze maatregelen te kunnen bewaken wordt een Informa
tion Security Management Systeem (ISMS) ingevoerd. Hiermee zijn wij in staat zijn om te meten of de
organisatie 'in control' is op het gebied van informatiebeveiliging.

Meldplicht datalekken
Op I januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uitgebreid met de Meldplicht
Datalekken. Het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van de
organisatie of het onrechtmatig verwerken moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij hebben een procedure opgesteld hoe wij datalekken registreren en melden.
De toezichthouder heeft in 2016 bijna 5500 meldingen van datalekken ontvangen. Hiervan heeft onze
gemeente er 4 gemeld. Onze datalekken waren het gevolg van menselijk handelen. Om herhaling in
de toekomst te voorkomen zijn werkprocessen aangepast en blijven wij verder inzetten op bewust
wording bij medewerkers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2016 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
getreden, deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Gemeenten hebben tot 25 mei
20 I 8 de tijd om aan de nieuwe regels in de Verordening te voldoen. Aan het merendeel van de regels
hebben wij al invulling gegeven.Wat nog moet plaatsvinden is de aanstelling van een functionaris
gegevensbescherming (FG). Dit willen wij mogelijk regionaaloppakken.

Bewustwording Informatieveiligheid
Het zorgvuldig omgaan met (privacy)gevoelige informatie vraagt om de juiste houding en inzet van
alle medewerkers, te beginnen met voldoende bewustwording en commitment van bestuur en ma
nagement. De datalekmeldingen bevestigen dat Informatieveiligheid voor een groot deel (80%) men
senwerk is en slechts voor een klein deel (20%) een technische aangelegenheid. Ook in 2016 hebben
we een digitale kennistoets informatiebeveilîging uitgerold onder alle medewerkers. Ten opzichte van
2014 en 20 15 constateren we een stijgende lijn in de bewustwording rondom informatieveiligheid.
Ook groeit het aantal documenten op de informatiebeveiligingspagina van het Intranet waarmee we
extra aandacht besteden aan dit onderwerp.

Privacybeleid en model bewerkersovereenkomst
In 2016 is een privacy-werkgroep vanuit verschillende disciplines aan de slaggegaan om te komen tot
een gemeentebreed privacybeleid. Begin 2017 wordt het gemeentebrede privacybeleid aan gemeente
raad en college ter vaststelling voorgelegd en volgt er een implementatieplan om te waarborgen dat
overeenkomstig de privacywetgeving wordt gehandeld. Eén van de vast te stellen documenten is een
model bewerkersovereenkomst. Deze wordt gesloten als een derde in opdracht van de gemeente
persoonsgegevens verwerkt en bevat regels hoe men moet omgaan met de persoonsgegevens en op
welke wijze deze beveiligd moeten worden.
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BeveiJigingsincidenten
Om te zorgen dat onze systemen voldoende beveiligd zijn hebben wij diverse technische maatregelen
genomen. Wij zijn aangesloten bij de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) om kwetsbaarheden in een
vroegtijdig stadium te detecteren. Hiervoor ontvangen wij wekelijks signaleringslijsten. Deze waar
schuwingen worden zorgvuldig beoordeeld en waar nodig worden extra maatregelen getroffen. Ook
dit jaar vonden er een aantal beveiligingsincidenten plaats. Deze incidenten worden geregistreerd,
geanalyseerd en geëvalueerd. De gevolgen van deze incidenten waren beperkt.

ResuJtaten audits
Elk jaar moeten gemeenten zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van
diverse informatiesystemen. Wij hebben aan alle audits voldaan. De zelfevaluatie voor de Basisregi
stratie Personen (BRP), de paspoorten en identiteitskaarten (PNIK) en het Register Niet Ingezetenen
(RNI) bestaat uit 2 onderdelen. De kwaliteit van de gegevens is goed. We scoren op alle onderdelen
boven de gestelde norm. Voor de processen die kwaliteit moeten waarborgen scoren we op de on
derdelen BRPen PNIK een voldoende en voor RNI een goed. Er zijn echter ook een aantal verbeter
punten. Deze zijn samengevat in een actieplan en worden in 2017 opgepakt.
Voor de Suwinet audit hebben wij wel aanpassingenmoeten doen. De inspectie SZ:VVheeft ons ge
toetst aan de hand van zeven essentiële beveiligingsnormen. We voldeden niet aan twee van de zeven
essentiële beveiligingsnormen. We legden nI. niet alles schriftelijk vast. Dit hebben we via een inhaal
slag hersteld, waarmee we alsnog aan de zeven essentiële normen voldeden.
Voor de Digitale persoonsidentificatie (DigiD) is de audit uitgesteld tot 2017 in verband met de over
gang naar een nieuw systeem. De audit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is dit
jaar niet uitgevoerd. Het ministerie gaat op zoek naar een vorm van toezicht die minder last legt bij
de gemeenten en kwalitatief meer informatie oplevert.

Uitwijktest
De afhankelijkheid van ICT neemt steeds verder toe. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering niet
in gevaar te brengen beschikken wij over een uitwijkvoorziening met reservesystemen. Hiermee kun
nen bij calamiteiten de meest cruciale systemen binnen de gestelde termijnen beschikbaar worden
gesteld. Jaarlijks testen wij de werking van deze reservesystemen. Ook dit jaar is de ICT-uitwijktest
succesvol verlopen.

Faciliteiten (Huisvesting)
Gestreefd wordt naar een clustering van dienstverlenende organisaties rondom het stadhuis
(concept "burgerplaza" rondom een "Bruisend Stadsplein", masterplan "Schil").
Het stadhuis wordt met recht de plek van ontmoeten. De faciliteiten voor formele en informele ver
gaderingen worden intensief gebruikt. Zowel voor lokale- als regionale activiteiten is het de "place-to
be". Wel worden de grenzen bereikt en vraagt dit om regulering.

De werkzaamheden in het zorg domein hebben gemaakt dat er een grote vraag kwam naar meer
werkplekken. Extra m2 zijn tijdelijk gerealiseerd in het kantoor Stadspoort. Het flexibele werkplek
concept en de standaardisatie van onze diensten hebben gemaakt dat deze operatie soepel naar onze
medewerkers kon worden uitgerold. Wel stijgen daarmee de facilitaire kosten door de huur van de
m2, de inrichting van werkplekken en het beschikbaar stellen van faciliteiten

Realisatle heeft plaatsgevonden van het toegangsbeleid. Gebruikers hebben een pasgekregen die de
toegangs- en identificatiemogelijkheden biedt. Ook geeft de pas de mogelijkheid om met het print
volgsysteem overal documenten op te vragen.

Afgelopen jaren is toegewerkt naar andere verhoudingen in het beheer van de technische installaties
van het stadhuis. De beheersopgave is helder en de kosten zijn inzichtelijk geworden.
Als opdrachtgever willen we beoordelen op 'toegevoegde waarde' en 'dienstverlening'. Van onze
dienstverlener verwachten we een actieve rol in energetische verbeteringen van onze technische
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installaties met uiteraard behoud of verbetering van het klimaat.

Inkoop
Doelmatig en rechtmatig inkopen en professioneelopdrachtgeverschap 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, contractmanage
ment 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 (minimaal startdocument invullen) verplicht te stellen.
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Paragraaf ~ Verbonden partijen

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV
omschrijft een verbonden partij als een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de
gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake indien aan de
verbonden partij een bedrag beschikbaar is gesteld dat niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet
gaat of wanneer de gemeente aansprakelijk is voor een bepaald bedrag in de situatie dat de verbon
den partij zijn verplichtingen jegens derden niet nakomt. Van een bestuurlijk belang is sprake indien
een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente plaatsneemt in het
bestuur van de verbonden partij of namens de gemeente stemt in bijvoorbeeld een aandeelhouders
vergadering.

De afgelopen jaren laat de gemeente steeds vaker taken uitvoeren via verbonden partijen. Denk
bijvoorbeeld aan Sportcentrum Rozengaarde B.V.,Buurtplein B.V.en Laborijn. Per I januari 2017 is
BUHA B.V.aan deze rij toegevoegd. Er kunnen verschillende motieven voor deelname in een verbon
den partij aanwezig zijn:

Efficiencyvoordelen: kostenvoordeel door samenwerking met anderen.
Risicospreiding: het delen van (financiële) risico's met andere partijen.
Kennisvoordeel: gebruik maken van elkaars kennis en expertise.
Bestuurlijke kracht en effectiviteit: deelnemers staan samen sterker.

- Visie op de organisatie: het past in een kernorganisatie met uitvoeringsorganisaties.

Het is van belang dat de (beleid)doelstellingen die de gemeente heeft mede via de verbonden partijen
worden gerealiseerd. De gemeente houdt immers de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het
realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's in de begroting. In de programma's is
aangegevenwelke bijdrage een verbonden partij hieraan levert. Er zal telkens moeten worden be
oordeeld of een taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente dat voor ogen staat en of er voldoende
inhoudelijk en financieel toezicht is op het uitvoeren van deze taak.

Toezicht en sturing verbonden partijen:de praktijk
De gemeente heeft diverse soorten verbonden partijen. Zo neemt de gemeente samen met andere
gemeenten deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen en een coöperatie. Ook is de ge
meente aandeelhouder, soms voor 100%,van diverse besloten en een naamloze vennootschappen.
De gemeente heeft een drieledige relatie met deze verbonden partijen en geeft hiermee invulling aan
toezicht en sturing hierop:

I. Zij is eigenaar van diverse naamloze en besloten vennootschappen doordat ze een bepaald
percentage van de aandelen in bezit heeft. O.a. Vitens, BNG en Alliander

2. Zij verstrekt een opdracht of subsidie aan de verbonden partij voor de uitvoering van bepaalde
nader omschreven activiteiten. Dit komt in Doetinchem alleen voor in combinatie met punt I).
Het betreffen Amphion, Buurtplein en sportcentrum Rozengaarde.

3. Er is een taak overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling ten gevolge waarvan de gemeen
te zitting heeft in het algemeen en dagelijks bestuur. De regeling wordt gefinancierd via een
afdracht vanuit de gemeente. Dit zijn Laborijn, GGD, ECAL, ODA, VNOG en Regio Achterhoek.
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Bij Amphion, Buurtplein en Rozengaarde is het van belang de verschillende relaties met de verbon
den partij duidelijk van elkaar te (onder)scheiden. De gemeente zal als eigenaar van een naamloze
of besloten vennootschap vooral het belang van die vennootschap in het oog moeten houden. Als
opdrachtgever of subsidieverstrekker aan een naamloze of besloten vennootschap zal de gemeente
vooral haar eigen belangen moeten dienen.

Verantwoording en controle
Afhankelijk van de relatie met verbonden partijen wordt als volgt invulling gegeven aan verantwoor
ding en controle.

I. Eigenaar
Vanuit de rol van eigenaar geven we onder andere invulling aan verantwoording en controle door
uitoefening van de volgende bevoegdheden:
- We zijn (al dan niet met andere aandeelhouders) bevoegd de directeur te benoemen, tenzij er een

raad van commissarissen is ingesteld aan wie deze bevoegdheid toekomt.
De jaarstukken en de begroting behoeven de goedkeuring van de eigenaar.
Investeringen met een zekere financiële omvang behoeven de goedkeuring.

- We beslissen mee over een eventueeloverschot (dividend).

2. Opdrachtgever of subsidieverstrekker:
Er wordt een opdrachtovereenkomst gesloten of een subsidiebeschikkîng afgegevenmet daarin
omschreven wat de verbonden partij tegen welk tarief gaat doen (het 'Nat bepaalt de gemeente,
het hoe de verbonden partij).

- We voeren periodiek een voortgangsgesprek met de verbonden partij over de voortgang van de
door deze partij te leveren prestaties. Hierover vindt verslaglegging plaats.
De uitkomst van de voortgangsgesprekken kunnen aanleiding zijn tot aanpassingvan de overeen
komst of subsidiebeschikking.

3. Overdracht taak aan gemeenschappelijke regelingen
Bestuurders van de gemeente zijn vertegenwoordigd in het algemeen en/of dagelijks bestuur van
de regeling en hebben in die hoedanigheid zeggenschap over de koers van de regeling.
De raad moet een zienswijze geven over de begroting en ook voorafgaand hieraan over de be
leidsuitgangspunten van deze begroting.
De jaarrekening wordt tijdig (voorafgaand aan de begroting van een volgend jaar) ter kennisname
aan de gemeente gestuurd.

Risicobeheersing
Net als de gemeente dient ook een verbonden partij te beschikken over weerstandsvermogen om
financiële tegenvallers op te vangen. Het opbouwen van een dergelijk vermogen is bovenal een taak
van de betreffende verbonden partij. Duidelijk moge zijn dat daar waar de gemeente, via afdracht,
subsidie of opdrachtverstrekking, de financiële omvang van de verbonden partij bepaalt, zij ook een
verantwoordelijkheid heeft bij het bepalen en in stand houden van het weerstandsvermogen. De
beoordeling van de prestaties van een verbonden partij vindt plaats in het regulier overleg met de
partij (waarbi] verslaglegging plaatsvindt) en aan de hand van rapportages in kader van begroting en
verantwoording. Wanneer blijkt dat er een risico ontstaat zal dit in deze paragraaf expliciet benoemd
worden en meegenomen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen_ en risicobeheersing.

Overzicht van verbonden partijen
In onderstaand overzicht staan de verbonden partijen opgenomen met daarbij de belangrijkste gege
vens zoals deze vereist zijn in het BBV. Bij de verbonden partij staat een verwijzing naar een program
ma. In dat programma wordt toegelicht op welke wijze de partij bijdraagt aan onze doelstellingen. Bij
het samenstellen van deze paragraaf waren de jaarrekeningen 2016 nog niet beschikbaar. Daarom zijn
de cijfers uit hun jaarrekeningen 2015 opgenomen.
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Verbonden partij Programma rekeninz 2015 verbonden eartii I Jaarrekenins 2016 .D
resultaat Vreemd Eigen Áandeel Doetinchem Boekwaarde

verrnoeen verrnoeen In % bijdrage I dividend deelnemrns
Gemeenscha ..........(jiJS� rpoeHni!:en
Regio Achterhoek
(bestuurlijke samenwerking) II 56.000 24.042.000 1.004.000 19% 249.000 0
Gevestig-d te Doetinchem
Euregio
(bestuurlijke samenwerking) II -11.648 694.976 t.164.87f 1,7% 16.000 0
Gevesttad te Gronau (Did)
VNOG Noord- en Oost-Gld
(veiligheid/brandweer) I 1.104.()GO 34,615.000 6.31,9.00G 8% 3.380.000 0
Gevesti.d te Ao.tdoorn
ECAL
(erfgoedcentr.Achttrhoek!li.mers) 7 43.000 753.000 Ii29.000 14% 194.000 0
Gevestig-d re Doetinchem
Labcrrjn
(20 r 5 sociale werkvoorziening. vanaf 10 255.000 4.159.000 6.71'6.000 60% 31.257.000 0
Gevesnzd te Doetinchem
GGD Noord -en Oost-Gld 10 224.000 3.042.000 2.948.000 7% 774.000
Gevestrad te Aoeldoorn

0

ODA
(omgevingsdienst Achterhoek) B 400.000 r.3 10.000 623.000 12% 647.000 ()

Gevestiod te Henzelo

Vennoo!s<:l1a~-"
NV. Bank Nederlendse gemeenten 12 226.000.000 145.300.,000.000 4.200.000.000 0,11% 64.000 156.858
Gevestioc! te Denl-laee
NV. Alliander
(netwerkbeclrijf energieleic!ingen) 12 235.000.000 4.039.000.000 3.687.000.000 0,58% 73.000 49.068
Gevesusd te Arnhem
Vrtens NV
(drinkwaterbedrijf) 12 55.400:000 1.242.700.000 471.700.000 1,2% 191.000 5B.722
Gevestiod te Utrecht
Amphion NV 4 -58.000 2.730.000 409:000 89% 766.000 257.000
SchouwburJ! in Doetinchem
Sportcentrum Rozengaarde BV 5 483.000 5.,984.000 442.000 100% 1.260.000 0
Gevestj'l!d! te Doetinchem
Buurtplein BV
(uitvoeringorga.isalle soc. domein) 10 977.000 3.002.000 977.000 100% 6.988.000 3
Gev<Sti.clle Doetrnchem
GEM,fnterrneco IW
(proJectorga"l~tle fsefdoks I) 8 0 2.138.000 555.7 ..000 50% 2.436.000 7.695.000
Gevestrad te Dcetrnchem

Coö~'''''
Coöperatieve Achterhoekse Groene
Energteroaaêschappf lJ.A~(gegevens uit
iaarrek 20 I4) 8 -252.000 297.000 308.000 18,8% 0 0

Gevestred te Winterswiik
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paragraaf~ Onderwijsinstellingen met toezicht

In paragraaf 6 Verbonden partijen, beschrijven we organisaties waarin de gemeente zowel een be
stuurlijk 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 waar
door 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.
,

GemeEmschappeli'ke -~egeling ópenhaar p-rimair onderWijs Stiéhting' IJsselgraaf,--
- 1I I

gevestigd te Zelhem I
!

Programma :3 Onderwijs

Doel-stelling en IJsselgraafcoördineert en oefent de bevoegdheden van de raad uit als
openbaar belang bedoeld in artikel 48 WPO en de statuten van de stichting.

Partijen De gemeenten Bronokhorst, Deesburg eh Doetinchem.

Bestuurlijk belang Deelname in het algemeen bestuur: portefeuilleheuder onderwijs.

FinanCÎeelbelang Geen~
Risico's Oe deelnemende gemeenten zijn in geval van ernstige taakverwaarlezing

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 ont-
binden. De mogelijke financiële gevalgen van een opheffing (liquidatie) van
het schoolbestuur komen voor rekening van de deelnemende gemeenten.
Het openbaar onderwijs wordt gefinancierd door de rijksoverheid.

Overig Bij IJsselgraafhebben de drie deelnemende gemeenten de vormge-wngvan
het toezicl1t kritisch bekeken. om de samenwerking tussen de partijen
goed te borgen en slagv:aardigerte kunnen handelen binnel'l een juridisch
kader is besloten tQt de instelling van een Gemeenschappelijke regeling
openbaar primair anderwijs.
Het bestuur yan IJsselgraafheeft bij de gemeenten het verzeek ing~diend
de statuillen te mogen wijzigel'l om het raa:d-van-toezic::htmodel in te kun-
nen voeren. De gemeenteraden hebben hiermee ingestemd.
Daarnaast hebben de stichtingen IJsselgraafefl Archipel het voornemen om
bestuurlijk te fuserea.

I Rapportages Begroting, jaarre~l'1ing en jaarverslag varnde Sticl1ting IJsselgraa~. ''''.
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Pragramma 30l'lderwijs

DaelsteUing en
openbaar belang

Het toezicht vanwit de gromdwettelijke positie van het openbaar onderwijs
uitoefenen en de we:z:eli1skenmerkenvan Iilet apenbaar onderwijs bewaken
Qvereenkomstig de bepalingen in de wet en de statuten v.ande stichting.

Partijen

Bestuurlijk belang Deelname in bet overrlegQrgaan:pertefeuillehouder onderwijs.

Financieel belang Geen

Risico's De deelnemende gemeenten :z:ijnimgeval van ernstige taak'lerwaarlo:zing
door het sehoelbesmur of functieneren il'1strijd met de wet bevoegd
zelf te voorzien in het bestuur van edescholen en zo madig de stichting te
entbinden. De mogel'ijke flnaneiêle gevolgen van een opheffing (liquidatie)
van het schoelbesnnn' komen dan imprinGi~e voor rekemingvan de deel
nemende gemeenten. Het openbaar onderwijs wordt gefinanderd door de
rijksoverheid.

Overig Stichting Achterhoek VO is ol'ltstaan uit eeJIl bestuurlijke fljsie tussen
COVOA en Orehhilee Schalengroep. Achter:l'iaek VO is een samenwer
kÎl'1gsstidl1:ingwaarbif1l'1ef\lde SGlolef\lmet bêhoud van hun openbare
karakter dan wel levensbeschouwelijke identiteit en met behoud van hun
pedagogisch-didactische inrid1tingsvrijheîd functioneren. In de statutel'l is
gewaarborgd dat de diversiteit van een samènWètkingsstichting ook in de
samenstelling van de raad van toe:zicht zichtbaar is• .&Jlletaezichthouders
ondersehrijvel'l de grol'ldslag van de stichting en daarmee van alle scholen.

Rappali"tages Begroting, jaarrekening en jaarverslag van de Stichting Achterhoek VOo
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paragraaf~ Grondbeleid

Inleiding
Deze paragraaf is de verantwoording van de gemeentelijk gronden over 2016. We geven inzicht in
de resultaten en ontwikkelingen op hoofdlijnen. Wij rapporteren u volgens de BBV-voorschriften en
verstrekken informatie over de grondverkopen.
De raad heeft in zijn raadsvergadering van 2 juni 2016 het meerjarenprogramma grondexploitaties
(MPG 2016) vastgesteld. Voor de uitvoering van al deze ruimtelijke ontwikkelingen heeft de raad
hierbij aanvullende kredieten verstrekt van in totaal € 6,1 mln.
Daarnaast zijn de volgende raadsbesluiten van belang geweest voor de sturing op het grondbeleid.

- Raadsbesluit 15-4-2016: Onderhandelingsresultaat Lookwartier en Saronix
- Raadsbesluit 02-06-2016: De Tweede halfjaarrapportage Samenwerking bedrijventerreinen

West Achterh oek,
- Raadsbesluit 22-09-2016: Uitvoering herziene woningbouwstrategie

Raadsbesluit 22-12-2016: Kredietverlening aankoop Doetinchemseweg 6
- te Weh I (AI8 bedrijfsterrei nen 2de fase)
- Raadsbesluit 16-02-2017: Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek

Ook de wijzigingen in het afgelopen jaar van de BBV-voorschriften hebben bijgedragen aan de sturing
van het grondbeleid. De wijzigingenzijn met terugwerkende kracht ingevoerd. In deze jaarrekening
besteden we aandacht aan de balanspresentatie die voortvloeien uit de nieuwe BBV-voorschriften.
De werkelijke financiële gevolgen van de BBV-voorschriftenmet betrekking tot de wijzigingvan de
rentetoerekening en de disconteringsvoet zijn wel verwerkt in het MPG 20 I6 en in deze jaarrekening.
Ook in de begroting van 2017 hebben we structurele aanpassingen gedaan en we verwijzen naar de
paragraaf grondbeleid 2017.

De verantwoording over de grondexploitaties bestaat uit de volgende onderdelen:
I. samenvatting;
2. jaarrekeningresultaat;
3. bouwgronden in exploitatie (BIE);

in dit hoofdstuk worden drie gezichtspunten toegelicht, te weten de verantwoording van het jaar
2016, de gevolgen van deze jaarrekening voor de volgende actualisatie en de verkopen van de
afgelopen jaren;

4. Wijziging BBV-voorschriftenm.b.t. balans voor de strategische gronden, de niet exploitatie
genomen gronden (voorheen NIEGG) en het kostenverhaal op particuliere ontwikkelaars
(exploitatie overeenkomsten)

5. reserve bouwgrondexploitaties;
6. kredieten;

I. Samenvatting
Het negatieve resultaat op de gronden bedraagt € 678.000 en heeft met name betrekking op de
genomen maatregelen voor het AI8 bedrijvenpark welke zijn behandeld in de raadsvergadering van
I6 februari 2017. Daar staat tegenover dat bij de vaststelling van het MPG 2016 een bedrag van
€ 595.000 (35%van € 1,7mln.) was gereserveerd in de reserve bouwgrondexploitaties voor deze
maatregel en.
Conform ons financieel beleid stellen we jaarlijks voor om het resultaat op de bouwgrondexploitaties
ten gunste of ten laste van de reserve bouwgrondexploitatie te brengen. Hiervoor verwijzen we naar
het bestemmingsvoorstel in deze gemeenterekening en naar de stand van de reserve bouwgrondex
ploitaties.
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De opbrengst van gl"ondvel"kopen van de woningbouw bedroeg € .ofmln, en heeft betrekking op 71
kavels. Het 7-jaars gemiddelde van de verkoopopbrengst voor woningen is lieht gestegen en hand
haaft zich op het niveau van ca. € .ofmln. per jaar.
Voor de bedrijventerreinen blijven de geprognosticeerde verkopen achter. Er is slechts 0,36 ha ver
kocht van de geraamde 3 ha (ea 12 %). Mede daardoor daalt het 7-jaars gemiddelde van de verkoop
opbrengst voor bedrijven/kantoren/commercieel naar een redelijk niveau van € 3,2 mln. wat nog past
binnen de raming van het AI8 bedrijvenpark.

In 2016 steeg de totale boekwaarde van € 72,9 mln. naar € 78,8 mln. een stijging€ 5,9 mln. Erwas
gerekend op een stijgingvan per saldo € 3,8 mln. en heeft vooral betrekking op de grote investerin
gen in het project Iseldoks (grondaankoop/parkeergarage). De extra toename van € 2,1 mln. is met
name een gevolg van de lagere dan geraamde verkoopopbrengst van het AI8 Bedrijvenpark.
Zoals gebruikelijk bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten. Een daling van de boekwaarde
zal zich de komende jaren moeten voordoen.

Voor de verliesgevende projecten zijn voorzienlngen getroffen. Het saldo bedraagt € 16mln. en
sluit aan bij de ramingen van het MPG 2016 en de aanvullingvoor het A 18 Bedrijvenpark zoals beslo
ten in de raad van februari 2017.
In de bijlagebij deze jaarrekening is een overzicht van de voorziening opgenomen. Om de balanswaar
de te bepalen, worden de voorzieningen in mindering gebracht op de boekwaarden, per saldo
€ 62,9 mln.

De stand van de reserve bouwgrondexploltatle is € 9,3 mln. na bestemming c.q,na onttrekking
van het rekeningresultaat ad € 0,7 mln..
De risico's voor de grondexploitaties zoals genoemd in de begroting 2017 is met € 0,6 mln. verlaagd.
Dit betreft de reservering voor de maatregelen voor het A 18 bedrijvenpark welke is verwerkt in deze
jaarrekening. Het nieuwe totaal van de risico's bedraagt € 11,7 rnln., dit inclusief de toevoeging van
nieuwe risico's met betrekking tot de AI8 bedrijvenpark 2de fase en de gebiedsontwikkeling Wijnber
gen MiddenWesten (zie toelichting hoofdstuk .of).
Bijde actualisaties in 2017 van de grondexploitaties en het weerstandsvermogen zullen we de risico's
in zijn totaliteit nader beschouwen, want het faseringsrisico en de risicokaarten per project zullen
nog aangepast worden.

2. Resultaat bouwgrondexploitaties 2016
Het negatieve resultaat op de grondexploitatie bedraagt € 678.000.
Het resultaat is opgebouwd uit:

- een nadeel van € 832.500 voor de aanvullende voorziening (35%=aandeel) voor het AI8
Bedrijvenpark. Waarbij we opmerken dat bij de risico's voor de grondexploitaties een bedrag
van € 595.000 (35% van € 1,7mln.) was gereserveerd voor de maatregelen voor het A 18
Bedrijvenpark

- een vrijval van € 98.500 van de voorziening Wijnbergen MiddenWesten, i.v.rn,afsluiten project
(zie toelichting hoofdstuk.of)

- een klein voordeel van € 56.000 op de overige gronden. Dit is met name ontstaan uit enkele
incidentele opbrengsten zoals de verkoop van grond aan de Bethlehemstraat, en opbrengsten
van grond/sloop panden en erfpacht.

Bijde bestemming van het gemeentelijk rekeningresultaat komt het verlies ad € 678.000 ten laste van
de reserve bouwgrondexploitatie. In de toelichting bij de weerstandscapaciteit zien we deze onttrek
king terug in het overzicht van deze reserve.
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3. Bouwgronden in exploitatie (BIE)
Verantwoording over het jaar 2016
We beginnen het jaar met een totaal geïnvesteerd bedrag van € 72,9 mln. voor de 6 actieve projec
ten. Door onderstaande mutaties in 2016 stijgt dit bedrag naar € 78.8 mln (boekwaarde).
De uitgaven ad € 14,5mln. betreffen:

- de aankoop van grond voor het project Iseldoks € 3.7 mln.
- de rente/beheerskosten toerekening € 2,3 mln. aan de projecten.
- het bouw- en woonrijp maken € 2,6 mln. van met name van de projecten Iseldoks en het

project AI8 Bedrijvenpark.
- de fonds afdrachten t.b.v. bovenwijkse voorzieningen € 1,4,mln. Deze afdracht is afhankelijk

van de gerealiseerde verkoopopbrengsten. Als gevolg van de herziene woningbouwstrategie zijn
ook de geraamde afdrachten van de projecten Heelweg en Lookwartier in deze jaarrekening
verwerkt. Deze ontwikkeling was voorzien in het MPG2016 en de dekking is gerealiseerd door
de inzet van de "herijking woningbouw" middelen, zie onderstaande inkomsten.

- de overige kosten € 3,5 mln. hebben betrekking op het project Iseldoks, o.a. de aankoop van
de parkeergarage en de omgeving van de papierfabriek Voor het project het Lookwartier heeft
de afwikkelingvan de overeenkomst als gevolg van de herziene woningbouwstrategie plaatsge
vonden, ook heir zijn de "herijking woningbouw" middelen ingezet, zie onderstaande
inkomsten.

- de plankosten € 0,9 mln. voor met name de projecten Iseldoks en A 18 Bedrijvenpark.
Tegenover deze uitgaven staan de inkomsten van € 8,5 mln.:

- de grondverkopen voor een bedrag van € 4,4 mln. (zie onderstaande toelichting),
- de inzet van de geraamde "herijking woningbouw" middelen van in totaal € 2,3 mln. In het

MPG 20 I6 was € 3 mln. geraamd, het resterende bed rag € 0,7 mln wordt in 20 I7 verwerkt
omdat ander de balanswaarde ander negatief wordt.

- een subsidie van het waterschap voor het project AI8 Bedrijvenpark € 0,8 mln,
- enkele exploitatiebijdragen € 0.5 mln. voor de projecten Vijverberg en Iseldoks.
- de resterende opbrengsten € 0,5 mln. betreft o.a. de verkoop van woningen (Lookwartier en

Heideslag).

Gevolgen begroot-werkelijk van het jaar 2016
Wij eonstateren dat ten opzichte van de begroting per saldo € 2, I mln. meer investeringen zijn ge
daan. Dit heeft invloed op de cashflow van de grondexploitaties en mogelijk effect op de verwachte
eindresultaten van de projecten. Zeker als de ramingen niet wijzigen dan heeft de financieringsrente
een negatief effect. Echter de concept berekeningen van de actualisatie 2017 per project laat zien dat
we dit binnen de projecten kunnen opvangen. Enaanvullende voorziening is niet noodzakelijk.

Grondverkopen
Voor het jaar 2016 was een opbrengst van € 9,5 mln. geraamd. Het afgelopen jaar is € 4 mln. ontvan
gen, voor 71woningbouwkavels (15 duur en 51 goedkope). En de opbrengst voor het bedrijfsterrein
is € 0,4 mln voor 0,4 ha.
De totale geraamde verkoopopgave opgenomen in het MPG 2016 voor de komende 9 jaar bedraagt
588 woningkavels met een geraamde opbrengst van € 41,9 mln.

En voor het AI8 Bedrijvenpark is dat 61,7 ha voor de komende 18 jaar, met een geraamde opbrengst
van € 80,4 mln. (incl. 2de fase AI8 Bedrijvenpark)

Voor de grondverkopen van de woningbouw werd in het MPG 2016 een bedrag geraamd van € 5,9
mln. er is er een bedrag van € 4 mln. gerealiseerd. Het totale aantal woningbouwkavels wijkt niet
substantieel af (geraamd 72, werkelijk 71). Echter van de 34 geraamde dure kavels zijn er 15 (44%)
verkocht en verklaart het nadeel van € 1,9mln. aan mindere opbrengst.
In onze overall fasering risico gaan we uit van 8 dure en 40 goedkope. In totaal zijn er 16 dure en 48
goedkope woningbouwkavels zijn verkocht en is die doelstelling gerealiseerd.
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Het 7-jaars gemiddelde van de verkoopopbrengst voor woningen, zoals opgenomen in onderstaande
grafiek, is lieht gestegen en handhaaft zich op het niveau van. € ...mln. per jaar.
Voor de bedrijventerreinen blijven de geprognosticeerde verkopen achter. Er is slechts 0,36 ha ver
kocht van de geraamde 3 ha (12 %). Mede daardoor daalt het 7-jaars gemiddelde van de verkoopop
brengst voor bedrijven/kantoren/commercieel naar een redelijk riveau van € 3,2 mln. wat binnen de
raming van het A lB bedrijvenpark

Verkopen

_ wllning!;!cl.I'N

_ bedllijfsterreÎn

-7 j.gem, woning

-7 j.. gem. bedrijf

-7 j. gem. ,c<verjge

2010 zon 2012 2013 2014 2015 2016

4. Wijzigingen BBV-voorschriften
Met name de presentatie van de gemeentelijke balans is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Vroeger werden de strategische gronden, de Niet in Exploitaties genomen gronden (NIEGG) en de
langdurige exploitatie-overeenkomsten van gebiedsontwikkelingen opgenomen onder de "Voorra
den". De BBV schrijft voor deze onderdelen op te nemen onder "Materiele vaste activa" en de laatst
genoemde onder "overige vorderingen" Hieronder geven we aan wat dit voor gevolgen heeft conse
quenties voor:

De 29,9 ha strategische gronden, die nemen we nu op onder "Materiele vaste activa", deze
gronden zullen voorlopig niet tot ontwikkeling komen. Deze gronden zijn gewaardeerd voor
€ 6,- per m2, met een totale boekwaarde van € I.B mln. De beheerskosten van deze gronden
mogen niet meer worden bijgeschreven, wat we overigens ook al niet deden, werd jaarlijks
meegenomen in het rekeningresultaat.
De raming van de verwachte beheerskosten zijn rn.i,v, 2017 structureelopgenomen in de
gemeentebegroting.
Het AlB bedrijvenpark 2de fase was een NIEGG, de raad heeft besloten de 2de fase in exploi
tatie te nemen (BIE) en daardoor verantwoorden we deze ontwikkeling op de balans onder
"Voorraden". Deze regionale ruimtelijke ontwikkeling is in samenwerking met enkele omlig
gende gemeenten (sok) gestart in 20 I0 en kent een lange samenwerking in het belang van de
Achterhoek. Bij aanvangvan het project was er zelf sprake van één financiële vertaling (grex).
Om deze grote ruimtelijke ontwikkeling te beheersen is in samenwerking met de SOK bewust
gekozen voor een splitsing in Iste en 2de fase, waarbij we opmerken dat voor beide fases de
financiële vertaling steeds werd/is geactualiseerd om inzicht te hebben op de risico's en de
balanswaardering. Daarmee hebben we al geanticipeerd op de nieuwe BBV-voorschriften, want
de voorstellen van de BBVzijn mede gedaan om de risico's die samenhangenmet zeer lang
lopende projecten te beperken. Hoewel we niet aan de BBV-l 0 jaarstermijn voldoen, kan de
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raad besluiten daarvan af te wijken als risico-beperkende beheersmaatregelen zijn voorgesteld
om de onzekerheden en risico's die gepaard gaan met de langere looptijd te mitigeren en dat
hebben we gedaan.
Laat onverlet dat volgens het (concept) Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) de
planvoorraad in de regio te groot is. Het A 18 Bedrijvenpark te Doetinchem en het bedrijven
terrein DocksNLD te Montferland zijn onderdeel van de SOK. En daarnaast hebben de deel
nemende gemeente zelf ook nog projecten en/of particuliere terreinen. Alles ontwikkelen is
misschien een utopie ook in relatie tot de groei in de regio. Maar het is op dit moment niet te
overzien welke gemeenten de meeste financiële pijn zalleiden. Nu een besluit nemen tot het
saneren van het A 18 Bedrijvenpark 2de fase is te prematuur. Risicomanagement is voor deze
ruimtelijke ontwikkeling belangrijk en is door de stuurgroep van de SOK opgepakt. Dit zal de
komende jaren leiden tot aanvullende voorstellen/maatregelen.
Voor de balanswaardering hebben we dit jaar voor de 2de fase een aanvullende voorziening
getroffen van € 4,9 mln, en ten opzichte van vorig jaar is de balanswaardering voor deze gron
den substantieel verlaagd (boekwaarde € 12mln. en voorziening € 6,5). Rekening houden
met een restwaarde en afwikkelingkosten lopen we nog een risico van € 4,8 mln. De gemeente
Doetinchem zal voorlopig haar 35% aandeel € 1,7mln. meenemen in haar risico's, zie onder
staand hoofdstuk 5. In de MPG 2017 zullen we ook de risicokaart voor dit project daarin
betrekken, dit om dubbele risico's te voorkomen.

- De exploitatie overeenkomst voor het gebied Wijnbergen Midden Westen zal nu als
"vordering" opgenomen moeten worden, echter niet alle beheers- en plankosten kunnen
worden verhaald. Met onze actualisatie van de grondexploitaties brengen we dat meerjarig
inbeeld en voor de niet verhaalbare de kosten is een voorziening getroffen. Bij de onder
bouwing van de vorderingen kunnen we niet, de niet verhaalbare toekomstige beheers- en
plankosten opvoeren. Thans zijn deze niet verhaalbare kosten opgenomen in de voorziening en
om die reden hebben we boekhoudkundig de voorziening ingezet voor afboeking van de boek
waarde, het overschot € 98.500 is toegevoegd aan het rekeningresultaat.
Bij de jaarlijkse actualisatie van het MPG zullen we de vordering en de niet verhaalbare beheer
kosten verwerken in de begroting/rekening. En bij de risico's van de reserve bouwgrond
exploitatie zullen we een stelpost opnemen om de financiële dekking hiervan te borgen.

Voor een specificatie van de strategische gronden opgenomen onder "materiele vaste activa" verwij
zen we naar de bijlage in de jaarrekening,

5. Reserve bouwgrondexploitaties
De stand van de reserve bouwgrondexploitaties bedraagt € 9,3 mln. na bestemming van het
reken ingresuItaat.
De risico's voor de grondexploitaties van € 10,5mln. zoals genoemd in de begroting 2017 is met
€ 1,2mln. verhoogd omdat de toekomstbestendige maatregelen van het AIS Bedrijvenpark in deze
jaarrekening is verwerkt en geanticipeerd is op een mogelijke saneringsrisico van de 2de fase AIS
Bedrijvenpark zoals hierboven is toegelicht. Waarbij we nog welopmerken dat een van de maatregel,
de bijdrage van Montferland, afhankelijk is van de winst op het bedrijfsterrein DocksNLD te Mont
ferland. Bij niet realisatie van deze winst zullen de deelnemende gemeente door een garantie- stelling
van de WA-partners een voorziening treffen ter grootte van het bedrag dat niet door winst wordt
gedekt.
Nieuw toegevoegd zijn de het risico's van de 2de fase A 18 Bedrijvenpark en het project Wijnbergen
Midden Westen (zie bovenstaande toelichting hoofdstuk 4). Het nieuwe totaal van de risico's be
draagt € 11,7mln.

Bij de actualisaties in 2017 van de grondexploitaties en het weerstandsvermogen zullen we de risico's
in zijn totaliteit nader beschouwen, want het faseringsrisico en de risicokaarten per project zullen
nog aangepast worden.
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In onderstaand overzicht geven wij de toevoegingen en de onttrekkingen van het afgelopen jaar weer.
Reserve bouwgrondexploitaties:
Stand I januari 2016, ind. bestemming rekening saldo 2015 € 8,2 mln.

Bijschrijvingen:
- Rente
- Structurele bijdrage gemeentebegroting

(begroting 2017 afgeraamd, bbv-maatregelen)
Restant Taskforce maatregelen uit 20 lOad € 29 mln,
conform meerjarenbegroting

- Eenmalige vrijval voorzieningen (MPG 2016)
(als gevolg van mindere rente toerekening (bbv)

Afschrijvingen:
- Eenmalig rente effect, bbv-maaregelen
- Eenmalig strategische gronden

Het rekeningsresultaat 2016,
Saldo 31 december 2016, na bestemming

€ 0,2 mln.
€ 0,3 mln.

€ 1,0mln.
€ 0.7 mln.

€ 0,3 mln.
€ 0,1 mln.
€ 0,7 mln.
€ 9,3 mln.
----------------

In de actualisatie van het MPGvoor 2017 zullen we dit eindsaldo verwerken in relatie tot risico's
(benodigd weerstandsvermogen).

6. Kredieten
op 2 juni 2016 en 22 december 2016 zijn er door de raad kredieten verstrekt. Deze aanvraag is
gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven tot en met 201s( boekwaarde) en de nog te realiseren uit
gaven in 2016 en 2017. En de aanvullingin december betrof een grond aankoop. In totaal is er voor
de grondexploitaties in brede zijn (incl, mva/vordering) een bedrag verstrekt van € 192,9mln. en in
werkelijkheid is hiervan € 177,8 mln. benut en blijft binnen het krediet. We verwijzen naar de bijlage.
Met ingangvan volgend jaar zullen we in het MPGmet name de gronden in exploitaties (BIE)
beschouwen. De krediet aanvragen voor het de strategische gronden (MVA)zijn structureel
opgenomen in de gemeente begroting en komen daarmee te vervallen.
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Paragraaf Rechtmatigheid

Algemeen
De rechtmatigheidcontrole wordt een aantal [aren geleden geïntroduceerd als een extra instrument
ter ondersteuning van de controlerende taak van uw raad. De praktijk leert dat de strekking van
de controleverklaring de prioriteit krijgt, terwijl de aandacht eigenlijk uit zou moeten gaan naar de
gecon stateerde rechtmatigh eidfouten en -onzekerh eden.

Wiî als college leggen zelf verantwoording aan uw raad af over geconstateerde onrechtmatigheden.
Hiermee ontstaat een directe communicatie tussen het college en de raad en komt de verantwoor
delijkheld voor de rechtmatigheidsverklaring meer te liggenwaar die hoort: bi] ons college als dage
liîks bestuur.

De accountant heeft net als in de voorgaande jaren een verklaring met rechtmatigheidoordeel ver
strekt. Daarnaast hebben wiî in de paragraaf rechtmatigheid zelfstandig verantwoording afgelegd over
geconstateerde onrechtmatigheden.

Uitgangspunten van de raad
In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s)
opgenomen zoals door de gemeenteraad vastgesteld in het controleprotocol voor het controlejaar
2016 op 10 november 2015. De raad houdt zich hiermee aan de minimumeisen zoals deze ziîn opge
nomen in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO).

- _ -- - -
_ _ - _-_ -

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend, Beperking Oordeelonthouding Afkeurend-~~- ---------------- - ------~---_ --~--- ~----~ ~- - - - -- - ----~-

Fouten in de jaar- <1% >1%<3% - >3%
rekening (% J!1SteJII)
Onzekerheden if,! de <3% >3%<:10% >10% -
controje (% Jasten)

Op basis van de werkelijke uitgaven in 2016 in onze gemeente betekenen bovengenoemde percen
tages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 2,34 milîoen en een totaal van
onzekerheden van circa € 7,02 mjljoen de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet
zullen aantasten.

Voor de rapporteringtolerantie stelt de raad als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid
ten aanzien van baten, lasten en balansmutaties vanaf 0, I% van de totale lasten rapporteert.
Op basis werkelijke uitgaven in 2016 van onze gemeente betekent dit dat fouten of onzekerheden
vanaf €234.000 gerapporteerd worden.

Verantwoording door het college op de uitgangspunten van de raad
In het vervolg van deze paragraaf lichten wiî de organisatie van de controlefunctie toe. Vervolgens
presenteren wi] per rechtmatigheidscriterium (voorwaardencriterium, begrotingscriterium en mis
bruik en oneigenlijkgebruik-criterium (M&O) onze bevindingen. Omdat het totaal van fouten binnen
de door de raad vastgestelde toleranties blijven, is onze conclusie dat de financiële beheershandelin
gen binnen de financiële rechtmatigheidskaders tot stand gekomen zijn,
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Wij concluderen daarom aan de hand van de door ons uitgevoerde rechtmatigheids-onderzoeken:

De financiële beheershandelingen die tot uitdrukking komen in deze [aarrekening zijn binnen de
financiële rechtmatigheidkader-s van de raad en hogere overheden tot stand gekomen.

ci-" .• 'it.,

Organisatie van de interne beheersing
We stellen ons als doel dat de bedrijfsvoering "in control" is. Hebben we het over control, dan
hebben we het over: weten wat je wilt bereiken, hoe je dat op juiste rnanier kunt doen, tegen welke
risico's je kunt aanlopen en hoe je hierop kunt sturen. Het controlinstrumentarium ondersteunt
hierbij. Hoe dit wordt opgepakt is aangegevenin het Control plan dat wij op 15maart 2016 hebben
vastgesteld. De daarin beschreven acties om tot verbetering van de interne beheersing te komen zijn
opgepakt, uitgevoerd of in gang gezet en er is uitvoering gegevenaan de adviezen van de accountant
die hij bij zijn controles heeft afgegeven.Voor de jaarstukken 2015 is door de accountant op I juli
2016 een goedkeurende verklaring afgegeven (met beperking t.a.v. de onzekerheden in het sociaal
domein).
Nu heeft in het afgelopen jaar een belangrijk onderdeel van de interne beheersing extra onder de
aandacht gestaan, de ontwikkeling van het risicomanagement. Er loopt een traject om al in de fase
van het bepalen van kaders en beleidsdoelen risicomanagement expliciet aan de orde te stellen. Daar
is ook de gemeenteraad in betrokken. Dit traject wordt in 2017 doorgezet. Deze ontwikkeling gaf
aanleiding om het controlplan niet te actualiseren maar een aansluiting te maken op de input van onze
accountant. In het jaar zijn er twee momenten waarop onze accountant zijn bevindingen presenteert.
Dit zijn de board- en managementletter en het rapport van bevindingen. In de adviezen staan concre
te acties. De advisering over de board- en managementletter en het rapport van bevindingen is een
taak voor de controlfunctie, omdat dit om een onafhankelijke positie binnen de organisatie vraagt.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de acties ligt in de lijn, bij de afdelingen. Vanuit de
controlfunctie wordt toezicht gehouden op het proces en vindt waar nodig ondersteuning plaats.

In de aanloop naar de jaarrekening is er een controle primair gericht op de interne beheersingsomge
ving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. De bevindingen van deze controle,
alsmede de gesignaleerde aandachtspunten voor de jaarrekening neemt de accountant op in de rna
nagementletter ten behoeve van het management.

Na afronding van de controle van de jaarstukken levert de accountant het rapport van bevindingen
op. Hierin rapporteert hij over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Het rapport
van bevindingen wordt sarnenmet de jaarstukken aan de raad aangeboden. Het college bespreekt het
rapport van bevindingen en stelt vast of en zo ja, welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.
De bevindingen uit zowel de board- en managementletter als uit het rapport van bevindingen worden
besproken met en ter uitvoering teruggelegd bij de verantwoordelijke afdelingen.

Bevindingen ten aanzien van de rechtmatigheidscriteria
Financiële' rechtmatigheidsfouten worden bepaald aan de hand van drie criteria:
I. Voorwaardencriterium: Zijn baten, lasten en balansmutaties conform geldende wet- en regelgeving

tot stand gekomen?
2. Begrotingscriterium: Zijn de financiële beheershandelingen tot stand gekomen binnen de grenzen

van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's?
3. Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium: Zijn zodanige maatregelen getroffen dat voorkomen

wordt dat derden misbruik of oneigenlijk gebruik maken van overheidsgelden?

We hebber! het steeds over flnanciêle rechtmatigheid, aangezlen het gaat om de rechtmatige totstandkcmïng var! flnanciële beheers
handelingen. Baten, laster! er! balansmutaties zoals ze in eer! boekjaar verwerkt zljn (er! hierdoor in de jaarrekening staan) moeten
conform geldende wet- er! regelgeving tot stand gekomen zijn.
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Hierna worden per criterium de bevindingen genoemd.

I. Voorwaardencriterium
Op de dossiers waarop wij in 2016 rechtmatigheidscontroles hebben uitgevoerd, zijn in de hierna
opgenomen tabel de fouten en onzekerheden opgenomen.

~~"~'~~?~~~--y y):~~~~~~;:::. t~~~~"1~7~~~~:-~ !:I, ••~~

" ' " ""'Massa m €;~,·"tir "Fout m:€1In % ," 'onzekemeld m %':
~__ , ,,_,'_" ,, ___,', ____ :~, ~ _~, ____L ,~,,~,:<_'__:__IliG'is~ ~_._ ,L__':_:_L ______,__,,_ '_ __: '1

Subsilllieveriening € 21.943.000 0 0,00 0 0,90
Belastingen en bouwleges € 27.526.000 0 0 0 0,00
Inkoop en aanbesteding € 170.000.000 0 (;) 0 0,00
Personeels- en salariskosten € 28.840.000 0 0,00 0 0,00
Grondexpleitatie zie paragraaf 7 0 0,00 (;) 0,00
Regelingen uit Sisa zie hoofdstuk 6 0 0,00 e 0,00
Treasury zie paragraaf 4 0 0,00 0 0,00
Scciaal Domein € PM PM PM PM PM

-,

Total e fOtitloniZekem ei d PM €0

Toelichting:

Subsid ieve l'lening
Hierbij hebben we geen financiële fouten geconstateerd. Het proces voor de subsidieverlening is
op orde. Dit uit zich o.a. door het vastleggen van afspraken over verantwoording met gesubsidieerde
organisaties.

Belastingen en Bouwleges
Er is veel verbeterd in het proces dat voor de berekening van belastingen en bouwleges wordt
gehanteerd. Er zijn nu geen onrechtmatigheden geconstateerd. T.a.v. de rioolheffing gaan we
onderzoeken of we nog objecten missen waarvoor rioolheffing wenselijk is.

Sociaal Domein
Voor de rechtmatigheidscontroles in het sociaal domein zijn specifieke afspraken gemaakt met de
accountant.

2. Begrotingscriterium
Het begrotingscriterium houdt in dat financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen
binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's. Met
andere woorden: zijn de bij een programma horende budgetten en kredieten niet overschreden. Met
de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht
van de raad is gerespecteerd. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de
baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdin
gen worden gemeld bij de gemeenteraad zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan
nemen. Wij hebben hieraan invulling gegeven met de financiële monitor en de technische wijziging van
de begroting. Zo worden prestaties, planning en budgetten gevolgd.
Indien een wijziging van de begroting niet meer in het jaar zelf is of kon worden voorgelegd aan de
raad zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Gaat het echter om
overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid én worden ze goed herkenbaar opgeno
men in de jaarrekening, dan kan de raad deze uitgaven alsnog autoriseren. Doen dergelijke situaties
zich voor" dan nemen we die in deze paragraaf op en vragen we de raad hiermee deze alsnog goed te
keuren. De accountant moet deze overschrijdingen overigens welopnemen in zijn verslag van bevin
dingen aangezien hij zijn verklaring afgeeft bij de door het college opgemaakte jaarrekening en voor
hem dan dus nog niet vaststaat of de raad de overschrijdingen ook inderdaad zal autoriseren.

95
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de controleverklarin9 d.d 22 juni 2017:



De algemene lijn is dus dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van de raad passen
niet worden meegewogen in het accountantsoordeel. Daarnaast worden nog negen soorten begro
tingsoverschrijdingen onderscheiden. Hierna worden ze weergeven met hun gevolg voor de rechtma
tigheid:

Onrechtmatig, maar telt niet mee
voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor
het oordeel

Overschrijding, gecompenseerd door
direct gerelateerde opbrengsten

2 Overschrijding bij open einde (subsidie)
regelingen

3 Overschrijding door activiteiten als
boetes, procedures en naheffings
aanslagenna het verantwoordingsjaar

4 Overschrijding op investeringen met
als gevolg hogere kapitaallasten in jaren
na investeren

5 Overschrijding, niet passendbinnen
beleid, tegen beter weten in niet gemeld

6 Overschrijding, passendbinnen beleid,
tegen beter weten in niet gemeld

7 Overschrijding, gecompenseerd door
niet direct gerelateerde extra inkomsten
waarbij de raad nog geen besluit heeft
genomen over die extra inkomsten

8 Overschrijding door activiteiten als
boetes, procedures en naheffings
aanslagentijdens het
verantwoordingsjaar

9 Overschrijding op investeringen met als
gevolg hogere kapitaallasten in het jaar
van investeren

Tenslotte is het nog mogelijk dat budgetafwijkingen weliswaar in financiële zin binnen de begroting
blijven maar dat er aanzienlijk minder prestaties geleverd zijn c.q. andere activiteiten ontplooid zijn
dan in de begroting specifiek als doelstelling was aangegeven.Het gaat dan om afwijkingen van de
beoogde prestaties. Neemt de accountant deze waar, dan heeft dit geen gevolgen voor de strekking
van het rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring.

Bevindingen ten aanzien van het begrotingscriterium

Wij hebben de jaarrekening 2016 op programmaniveau beoordeeld op overschrijdingen. Alleen de
lastenkant is in de toets betrokken.
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3 7.909 7,832 77'
4 5.991 5,004 187
s 5.37.5 5.444 -69
6 Bereikbaarheid 13~OO3 12129 874
7 landscha • natuur & recreatie 6.711 6.514 198
8 Duurzaamheid! en milieu 7.143 81.1,31 -994
9 33.498 27.657 5.841
10 Sociaal dome-in 114.406 117.774 -3.368

9.824 -1.046
-9.206
~

Toelichting:

Er is weliswaar sprake van begrotingsoverschrijding op meerdere programma's. Een deel van deze
overschrijdingen past binnen de beleidskader van de raad. Dit wordt derhalve niet meegewogen in
het accountantsoordeel, Bij de resterende overschrijdingen is sprake van overschrijdingen waar
hogere opbrengsten, in de vorm van bijdragen van derden of onttrekkingen aan reserves of voorzie
ningen/transitoria, tegenover staan waardoor van onrechtmatigheid, relevant voor het accountants
oordeel, geen sprake is.

3. M&O-criterium
Bij de uitvoering van de rechtmatigheidsonderzoeken is het onderwerp misbruik en oneigenlijk
gebruik aan de orde geweest in die zin dat beoordeeld is of er voldoende waarborgen binnen de
processen zijn dat voorkomen wordt dat derden misbruik of oneigenlijk gebruik kunnen maken van
overheidsgelden/-voorzieningen. Het zal duidelijk zijn dat dit niet voor alle werkprocessen een be
langrijk rol speelt, maar bij een aantal weldegelijk aan de orde kan zijn Het gaat er dan om, dat in die
processen waarborgen zijn verankerd zijn om dit te voorkomen. Het gaat dus om het herkennen van
die processen, zorgen dat er preventieve maatregelen (denk o.a, aan functiescheiding) zijn genomen
en dat de controle en handhaving goed geregeld is. Deze taak ligt primair bij de afdelingen. Onder
staand een aantal werkprocessen die specifiek aandacht krijgen.

Subsidieverlening:
Bij de subsidieverlening worden eventueel aanvullende maatregelen genomen om misbruik en onei
genlijk gebruik te voorkomen: denk bijvoorbeeld aan toezicht ter plaatse door een toezichthouder,
aanvullende controle op de aangeleverde financiële stukken etc. We hanteren controleprotocol op
basis van de Algemene Subsidieverordening gem. Doetinchem.

Inkoop en aanbesteding:
Naleving van inkoop- en aanbestedingsregels bepaalt voor een belangrijk deel het resultaat op mis
bruik en oneigenlijk gebruik We constateren dat het steeds beter gaat. De deskundigheid van de in
koopadviseurs wordt nu vroeg in het inkooptraject ingezet. Het contractenregister kan (nog steeds)
meer aandacht krijgen want nog steeds komt het helaas voor dat er contraeten en verplichtingen zijn,
die niet zijn geregistreerd
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Wmo inclusief Beschennd Wonen en Jeugd
Een juiste en volledige verantwoording van (fin.)gegevens tussen de verschillende partijen en inzicht in
de fin. verplichtingen zijn belangrijke aandachtspunten bij de taakdecentralisaties die zijn uitgevoerd.
Met de in de Achterhoek gecontracteerde zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo zijn afspraken gemaakt
over de verantwoording en een accountantscontrole. E.e.a.is uitgewerkt in een controleprotocol
Wmo incl. Beschermd wonen en Jeugd.

Belangrijk aspect bij misbruik en oneigenlijk gebruik is de Integriteit.

Integriteit
De OR en de Commissie Arbeidsvoorwaarden (voorheen het GO) konden zich vinden in de
eind 2015 voor medewerkers gepresenteerde protocollen melding vermoeden misstand en screening
sollicitanten. Hun oordeel kwam pas later dan normaal binnen, omdat organisatieveranderingen veel
tijd en aandacht vroegen. In 2017 volgen voor het leidinggevend kader instructiebijeenkomsten over
beide protocollen.

Er is één melding binnengekomen over een naar later bleek grove schending van onze integriteitsre
gels door een inhuurkracht. Onmiddellijk zijn er passendemaatregelen genomen. Met één medewer
ker is er een gesprek worden gevoerd over integer gedrag, omdat deze medewerker de informatiesy
stemen niet correct gebruikte.
Een klacht over het gedrag van een oud-medewerker is tot tevredenheid van de melder afgehandeld.

Op de agenda'svan de werkoverleggen van de alle afdelingen stond ook dit jaar het zorgvuldig ge
bruik van privacy gevoelige informatie.

Tijdens de jaarlijkse Week van de Integriteit is informatiebeveiliging via een digitale kennistoets
wederom onder de aandacht gebracht. In het werkcafé en in de koffiecorners hingen posters met de
oproep na te denken over wat integer handelen betekent.

Vervangen is de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit gemeente Doetinchem door de Regelingge
dragscode integriteit burgemeester en wethouders én de Regelinggedragscode integriteit raadsleden.
De nieuwe regelingen sluiten aan bij de thans te stellen eisen aan modern integriteitsbeleid. Ze gaan
dieper in op vormen van belangenverstrengeling en het voorkomen ervan, op informatieplicht en de
bescherming daarvan. Ze bevatten in aanvulling op wettelijke regels diverse gedragsnormen en regels
over procedures die de transparantie van het handelen van politieke ambtsdragers en de besluit
vorming vergroten. Zij bieden een behoorlijk beoordelingskader en een heldere leidraad bij twijfel,
vragen en discussies.
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Hoofdstuk 4: Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
20 I6 en analyse

In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresuitaten 2016 en de resultaatbestemmingen.
Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves bedrijfsvoering en grond
exploitatie. Het financiële resultaat 2016 is het resultaat ten opzichte van de bijstellingen op de
begroting 2016. Die bijstellingen gebeurden in de financiële monitor van 2016 en door besluiten van
de raad op specifieke onderwerpen.

Samenvatting rekeningresuItaten 2016 en gevolgen algemene reserves

We sluiten het rekeningjaar 2016 af met een bruto resultaat op de begroting van € 3.658.000 nadelig.
We stellen voor om aanvullend € 762.000 door te schuiven naar de begroting 2017.
Het netto resultaat op de begroting 2016 komt hiermee op € 4.420.000 nadelig.

Het rekeningresuhaat 2016 is samengevat in het volgende overzicht:

-166.000
-2.814.000

Resultaat overi
Bruto resultaat ·3.658.000

Resultaatbestemming
Wij stellen voor het resultaat als volgt te bestemmen:
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Gevolgen rekeningresuItaten op de algemene reserves
De hierboven voorgestelde bestemming van het resultaat op de jaarrekening 2016 beïnvloeden de
saldi van de algemene reserve, de algemene reserve grondexploitaties, de reserve sociaal domein en
de reserve maatschappelijke opvang regionaal:

In de paragraaf grondbeleid leest u de toelichting op het resultaat op de grondexploitatie. In het
vervolg van dit hoofdstuk leest u de analyse van het resultaat op het sociaal domein en de overige
producten.

Bestemmingsvoorstellen lover te hevelen budgetten naar 2017

Algemene toelichting op de beseemrnlngsvoorstellan

Een deel van het resultaat op de reguliere begroting heeft betrekking op activiteiten die nog in uit
voering zijn en doorlopen in 2017 en volgende jaren. Het gaat om € 762.000 waarvan de budgetten
zijn toegevoegd aan het rekeningsaldo 2016. Daarom worden nu voorstellen gedaan voor het "over
boeken" van deze niet benutte budgetten 2016 naar 2017. Per bestemmingsvoorstelleest u de reden
waarom de bijbehorende activiteit in het afgelopen jaar niet uitgevoerd kon worden en alsnog moet
worden gedaan in 2017 of later.

I. EKvrouwenvoetbal 2017 € 108.000
Doetinchem is een van de Host City's tijdens het UEFA EK20 17Vrouwen. Het college heeft op
15 december 2015 besloten dat overschotten op de budgetten 2015 en 2016 voor sport, communi
catie en veiligheid door geschoven moeten worden naar 2016 en 2017 om vanuit bestaande middelen
voldoende dekking te genereren.
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2. West Indische buurt € 582.000
Op 12 januari 2016 is de raad geïnformeerd over de procesaanpak West Indische Buurt. De hoofd
opdracht van dit project is op een vernieuwende wijze en interactieve wijze, gezamenlijke met Site,
te komen tot een integraal plan. Dit plan richt zich op verbetering van de kwaliteit van de woningen,
openbare ruimte en de leefbaarheid in de West-Indische buurt.
De eerste fase van het project WI buurt heeft, in het begin van deze fase, veel tijd gekost. Het was
zoeken naar een goede manier om contact te krijgen met de bewoners en om het vertrouwen van
bewoners te winnen. Met kleinschalig en een laagdrempelige activiteiten is er een manier gevonden
om bewoners te bereiken en is veel informatie opgehaald. Inmiddels is de eerste fase afgerond en is
de verwachting dat voorjaar 2017 het plan wordt opgesteld samen met de bewoners voor de West
Indische Buurt. In de loop van 2017 zalonder andere het groot onderhoud van de openbare ruimte
worden uitgevoerd. Voor het groot onderhoud in de openbare ruimte Hiervoor is een bedrag gere
serveerd van totaal € 270.000. Daarnaast is voor deze Pilot in de begroting 2016 € 350.000 opgeno
men hiervan resteert nog € 312.000.

3. Leader gelden € 72.000
De provincie Gelderland heeft de regio Achterhoek aangewezen als Leadergebied in het komende
Leaderprogramma. Deze middelen worden in het kader van het krimpprogramma beschikbaar
gesteld. Leader is een Europees subsidieprogramma dat via het Ministerie van Economische Zaken
wordt uitgezet bij de provincies. De Leadergelden vormen één van de pijlers onder de Uitvoerings
agenda Achterhoek 2020.
In 2016 is een nieuwe Leaderfase gestart. Het programma richt zich op plattelandsontwikkeling van
onderop. Het jaar is vooral gebruikt om het LEADER-programma procedureel op te zetten en de
samenleving bekend te maken met de mogelijkheden uit het programma. Dit heeft in 2016 nog niet
geleid tot een grote besteding van de beschikbare middelen. Wij stellen voor om de nier-benutte
middelen beschikbaar te houden voor het LEADER-programma in de komende jaren, opdat we maxi
maal de initiatieven uit de samenleving kunnen (blijven) stimuleren. Voor 2017 gaat het om € n.ooo.

Resultaat begroting

Het resultaat op de begroting na bestemmingsvoorstellen bedraagt € 4.420.000 nadelig.
Uit het resultaat lichten we de posten groter dan € 75.000 toe. Dit zijn:

I personele lasten,
2 kapitaalIasten
) voorri?ning R_O br..nctwl>f!r
4- leerlingenivervoer
5 openbare verlichting
6. omg~"Îngsv~rgunning
7 grondexploiÙllie
IJ voorzsanmgwachtgeld/outplacement bestuurders
9 gpmPA'ltPfónctc;
10 voorziening dubieuze debiteuren
II uitvoeringskosten be'lastlngen
12 o;erviceo;

-50;000
-54.000

-176-'100
159;000

-180.000
-667:000
-678.000
-668.UOO
nl.ooo
303.000
121.000

-315.000
-2.814.000
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I. Personeelsgerelateerde budgetten € 50.000 N
Er is sprake van een nadeel op de personeel gerelateerde budgetten van € 50.000. Dit is op te split
sen in een deel pure loon- en inhuurkosten en een deel hieraan gerelateerde budgetten. Het nadeel
op de loon- en inhuurkosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de uitloop- en garantie
schalen. Het fenomeen van uitloopschalen is afgeschaft voor diegenen die na januari 2016 in dienst
zijn gekomen. Op de korte termijn is dit effect nauwelijks te beinvlaeden.

Bud,getposten resultaat 2016
u

Loon- en inhuurkosten -791.000
vervanging bij ziekte 113.000
ww-voorziening eigen personeel 289.000
werving en selectie 138.000
opleiding 201.000

Totaal -50.000

2. Kapitaallasten € 54.000 N
Rente en investeringslasten geven dit jaar een nadeel van per saldo € 54.000.
In het verleden konden nog hoge voordelen worden gerapporteerd. In 2015 hierop geanticipeerd
door de ramingen naar beneden bij te stellen.

3. Voorziening FLO brandweer € 376.000 N
Bijde overgang van de brandweermedewerkers van de gemeente naar de VeiligheidsregioNoord
Oost Gelderland (VNOG) zijn alle arbeidsvoorwaarden geïnventariseerd. Voor een aantal
medewerkers was sprake van een recht op functioneelleeftijdontslag (FLO). De FLOverplichtingen
zijn niet overgenomen door de VNOG omdat anders de deelnemende gemeenten, waar geen sprake
is van FLO,ook zouden moeten meebetalen aan de FLOvoor de medewerkers van de gemeente
Doetinchem.
In 20 10hebben wij een voorziening gevormd om te kunnen voldoen aan de FLOverplichtingen.
De benodigde omvang van de voorziening FLObrandweer is daarna nooit meer geactualiseerd. Op
grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BB¥) is dat nu wel gedaan.
Naar aanleiding hiervan moet de voorziening worden aangevuld met € 376.000 om aan de toekom
stige verplichtingen te kunnen voldoen.
Voortaan zal jaarlijks een actuele berekening worden gemaakt om te bepalen of de in de balans opge
nomen voorziening toereikend is.

4. Leerlingenvervoer € 159.000 V
Het voordeel is een gevolg van een terugloop van het aantal aanvragen voor aangepast vervoer door
een dalingvan het aantal leerlingen.
Ongeveer de helft van het voordeel heeft nog betrekking op 2015, omdat er in de jaarrekening 2015
twee maal een verplichting was opgenomen voor de laatste maanden 2015.
Of er sprake is van een structureel voordeel, zal worden betrokken bij een evaluatie van het project
basismobiliteit.

5. Openbare verlichting € 180.000 N
Met name als gevolg van een afrekening electra over voorgaande jaren is een incidenteel nadeel
ontstaan op de uitgaven voor de openbare verlichting. In 2015 vertaalde zich dit in een voordeel en
in 2016 tot een nadeel. De besparingen als gevolg van de investeringen in LEDverlichting zullen de
komende jaren op gaan lopen.
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6. Omgevingsvergunning € 667.000 N
De inkomsten op leges omgevingsvergunningen laten een nadeel van € 785.000 zien. Hier tegenover
staat een voordeel op de uitgaven van totaal € I 18.000. Per saldo is dan het nadeel op leges omge
vingsvergunning € 667.000. In de raad van januari 2015 is besloten om de uitgaven structureel met
€ 300.000 terug te dringen en door tariefaanpassingen de opbrengsten met € 200.000 te verhogen.
De opbrengst van de leges omgevingsvergunning blijft echter sterk afhankelijk van het aantal en soort
aanvragen.
Relatief kleine vergunningen aanvragen zijn niet kostendekkend. Wanneer het aantal grote vergun
ningaanvragenachterblijft vind hiervoor geen compensatieplaats waardoor per saldo een nadeel
ontstaat.

7. Grondexploitatie
a Exploitatiekosten/opbrengsten overige gronden
b Voorzieningen

AI8 Bedrijvenpark I e fase
AI8 Bedrijvenpark 2de fase
Afboeking voorziening Wijnbergen MiddenWesten

€ 678.000 N
56.000

teruggave 2.497.000
aanvulling -4.876.000
teruggave 99.000

c Vordering deelnemende gemeenten AI8 Bedijvenpark aanvulling
-2.280.000
1.546.000
-678.000

In de paragraaf grondbeleid treft u een nadere toelichting op het resultaat van de grondexploitaties
aan en hoe hier verder mee om te gaan.

8. Wachtgeld-. outplacement en pensioen voorziening bestuurders € 668.000 N
Overeenkomstig het BBV en de interpretatie hiervan door onze accountant mogen wij vanaf de jaar
rekening 2015 alleen een voorziening voor wachtgeldverplichtingen van bestuurders aanhouden voor
verplichtingen van voormalige bestuurders die daadwerkelijk wachtgeld ontvangen. Tot 2014 had deze
wachtgeldvoorziening het karakter van een kostenegalisatievoorziening voor wachtgeldverplichtingen
en pensioenopbouw van wachtgelders en slapers (gewezen deelnemers). Met de bijstelling vanaf 2015
is dit uitgangspunt verlaten hetgeen tot gevolg heeft dat ontwikkeling in de wachtgeldverplichtingen
grote effecten kunnen hebben op het resultaat van de jaarrekeningen, zowel positief als negatief. Voor
2016 ontstaat er een negatief effect van € 300.000 op de wachtgeldverplichting.
De pensioendotatie aan de pensioenvoorziening laat een nadeel zien van € 370.000. Dit is met name
toe te schrijven aan de lage rekenrente waardoor de dotaties moeten toenemen.

9. Gemeentefonds € 721.000 V
Het resultaat verdeeld over de verschillende uitkeringsjaren verklaren we als volgt:

a. septembercirculaire 2016 accres
b. decembercirculaire 2016 hoeveelheidsverschillen
c. hoeveelheidsverschillen

82.000
16.000

623.000
zn.ooo

Ad a. acces
De oorzaak ligt vooral in een toename van rijksuitgaven die hebben geleid tot groei van het
gemeentefonds. Hierover bent u via een raadsmededeling over de septembercirculaire 2016 reeds
geinferm eerd.
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Ad b. hoeveelheidsverschillen
Hierover bent u via een raadsmededeling over de decembercirculaire 2016 reeds geïnformeerd.

Ad c. hoeveelheidsverschillen
Deze overige verschillen worden veroorzaakt door bijstelling van de hoeveelheden in de verdeel
maatstaven (zoals inwoners, woningen, leerlingen, uitkeringsontvangers, klantenpotentieel en WOZ
waarden).

10. Vool"Zieningdubieuze debiteuren € 303.000 V

Algemeen
In de jaarrekening 2016 is er sprake van een voordeel van € 303.000 op de voorziening dubieuze
debiteuren. Deze voorziening heeft betrekking op de belasting- en de overige debiteuren.

Belastingdebiteuren
In 2016 zijn belastingvorderingen voor een totaal bedrag van € 199.000 als oninbaar afgeboekt.
Op basis van de werkelijk afgeboekte oninbare posten van de afgelopen 5 jaren is een gemiddeld
percentage per jaar oninbaar berekend over de belastingdebiteuren. Deze (in het algemeen) lagere
percentages ten opzichte van de statische methode zijn aangehouden bij de bepaling van de voor
ziening belastingdebiteuren. Verder is door actief invorderingsbeleid het saldo van de belasting
vorderingen per 31-12-2016 significant lager dan ten opzichte van het saldo 31-12-2015. Dit lagere
saldo heeft een positief effect op de hoogte van de voorziening.

Overige debiteuren
In het jaar 2016 is het aantal afgeboekte oninbare vorderingen overige debiteuren minimaal geweest.
Alle vorderingen (vanaf € I .000) uit de jaren 2006 tot en met 2016 zijn individueel beoordeeld in wel
ke mate de kans aanwezig is dat de vordering afgeboekt moet worden. Indien het risico op oninbaar
aanwezig is, is de vordering volledig in de voorziening dubieuze debiteuren meegenomen.

II. Uitvoeringskosten belastingen € 121.000 V
Het voordeel is voornamelijk gerealiseerd door lagere kosten voor heffing en invordering van ge
meentelijke belastingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit
voordeel is ontstaan doordat het aantal ingediende bezwaarschriften lager is geweest dan verwacht.
Mede daardoor zijn er minder juridische procedures gevoerd en was er nauwelijks advies van derden
nodig.

12. Sel"Vices € 315.000 N
Het grootste deel van het tekort wordt veroorzaakt door frictiekosten als gevolg van het op afstand
komen van de afdeling Werk & Inkomen. Andere oorzaak is een toename van tijdelijk personeel op
diverse afdelingen. Dit leidt tot meer afname van onder andere ICT-diensten waarvan de lasten niet
gedekt zijn.

Il. Sociaal domein € 2.814.000 N
In 2016 hebben we een nadeel op het resultaat van het brede sociaal domein van ca. €2,8 mln. In
2015 was dit nog een (relatief) klein voordeel. Dit nadeel heeft een aantaloorzaken, waarvan één
van de belangrijkste is, dat in 2016 er €2,73 mln. minder budget beschikbaar was, dan waarop we ons
beleid medio 2014 ingericht hebben. Waar oorspronkelijk de grote stapsgewijze teruggang in budget
in 2015 en 2017 plaats zou vinden, is dat uiteindelijk 2015 en 2016 geworden. Kort samengevat: we
hebben minder tijd gekregen om de rijksbezuinigingen op een goede manier op te vangen en dat is
dus (helaas) nog niet overal gelukt.
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Dit nadeel komt dus, ondanks dat we dit niet wenselijk vinden, niet als een verrassing (zie ook de tus
sentijdse rapportages sociaal domein). Hieronder staan de afwijkingen ten opzichte van de program
mabegroting 2016 weergegeven:

o

a. Beschermd wonen
b. Buurrtplein(cf. a&W~besluit 17-11-2015)
c. Jeugdhulp, -zorg en ondersteuning
d. Jeugdhwlp,voorlopige regionale verevening 201'
e. Armoedebeleid
f. Wmo - WRV (=Woon-, rolstoelen- en vervoersvool'%Îeningen)
g. Wrns - Huishoudelijke hulp &Wmo-begeleiding
h. Uitvoering Beschermd wonen +Wmo + jeugd + armoede +

maatschappelijke ontwikkeling
i. Participatie - Uitkeringen

(incl. €800.000 cf. raadsbesluit 07-09-2013 - Begroting 201-4)
j. Participatie - WSW & réintegmtie
k. Uitvoering Participatie

Saldo
1.663.000

()J

-2"'-41.000
-679.000
-12-4.000
161.000
-S9.000

-12-4.000
-50.000

Q
-1.690.000

I. Niet toegerekende te realiseren il1Vesteringsruimte- hefbomen
(cf. DOK3, pag. 80)

m. Investetingef1in voorliggende voorzieningen (cf. OOK3, pag. 80)
n, Versterken van mantelzorg en vrijwilligers (cf. DOK3,~. 80)
o. Bestaand vrijwîlîgerswerk en mentelzorgondersteuning

-1.302.000
o
o

117.000
-1.185.000

q. Overig (o.a. budget medisch advies)
r. Openbare gezondheidszorg
t. Maatschappelijke opvang inloopfunctie GGZ

-5.000
-2.000

585.000
578..000

TOTAAL SOCIAAL DOMEIN "SMAL" STRUCTURELE TAKEN -2.297.000
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ae. Huishoudelijke hulp toelage 2015
(overgeheveld d. raadsbesluit 07-07-2016 - Jaarrekening 2015) 265.000

af. Implementatie DDK
(cf. raadsbesluit 17-07-2014 - Financiële Monitor 2014, -195.000

ago Resultaat afwikkeling2015 0
ah. Herindicatie toezegging € 800.000

(B&W-besluit 12-04-2016) -599.000
aL ICT,facilitair + huisvestingslasten (Stadspoort)

(op pm gezet d. raadsbesluit 22-09-2016 - FinanciëleMonitor 2016) -200.000
aj. Afwikkeling2015 en facturatie 2016 -282.000

TOTAAL SOCIAAL DOMEIN INCIDENTEEL -1.011.000

TOTAAL SOCIAAL DOMEIN DOK -2.850.000
-,.' ,. - '- .. .~

ak. Overig programma 10 sociaal domein 36.000
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN OVER,IG '. ' . I:.

"~" :; ...... ' . ,I,. ~ ~r. Il' I' 36.000
'... . t •• ... ", ~~1._1 __~~~I"., ~ rj~,.,.·-.;...';.:

TOTAAL SOCIAAL DOMEIN programma 10 -2.:814.000
"

Sociaal domein structureel
"SMAL"

Aillestructurele taken en budgetten zoals ook al il'!DDK3
zaten.

Structurele taken en budgetten die nog niet in 00K3 zaten,
maar wél onderdeël :zijl'!van het so€iaal domein zoals bedoeld
in programma 6 + 7.1 van de gemeentebegroting 2016.

Uitgaven en inkomsten die niet structureel onderdeel uitma
ken van de ta:ken in het sociaal domein.

Afwijkingenop im~identele+ structurële takel'! in Illetsociaal
domei,rn.

Ba. Beschermd wonen
Waar we vorig jaar nog een tekort hadden op beschermd wonen (BW), boeken we dit jaar een voor
deel in. Enerzijds komt dat omdat we in 2016 voor BW meer budget kregen dan in 2015, anderzijds
omdat we in 2016 fors mlnder zijn gaan uitgeven.

Op I januari 2016 hadden 617 cliënten een indicatie, op I januari 2017 waren dit er 573. Deze daling
(en daarmee een vermindering van uitgaven) zit met name in uitstroom van cliënten met een "oude"
CIZ indicatie voor beschermd Wonen naar ambulante ondersteuning. Bovendien bleek in de praktijk,
dat een aantal afgegeven indicaties niet verzilverd werd. In enkele gevallen kan een inwoner vol
doende ondersteund worden met ambulante zorg. Hierdoor vond er ook weer uitstroom plaats naar
lokale gemeenten voor ambulante ondersteuning.
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13e. Jeugdhulp, -zorg en -ondersteuning
We hebben in 2016 een groter tekort op het gebied van jeugdzorg en -ondersteuning dan in 2015:

Uitsplitsing programma 10, onderdeel 13e:
Jeugdhulp, -zorg en ondersteuning 2016 2015

14~303 15-.912

13.361i 113.92:0
i.ieo LÇ,().4

1.640 1.640
0 54

16.fal 17~519

-1.87,8 ..t.657

-570 0

-1.448 -11.65,7

IS

Budget

Zorg (zorg ;n norul",gj
Zorg (Pp's]
Uirvoeringskosten
overig(o.a.Wderbidr;oge)

totale bestedingen dieastjaar

ResultOOI iiimsrjoor

afW;fTckefing 2:015

Resultaat jaarrekening gOvoor verevening

Dit tekort kent een aantal oorzaken, zodat we opmerken dat:

- We medio 20 I'" zijn gestart met de gedachte dat we in 2016 ca. € 16.2 mln. beschikbaar hadden
voor alle nieuwe taken (2e-lijns zorg. ondersteuning en uitvoeringskasten) op het gebied van
jeugd. Gaandeweg de afgelopen twee jaar is dit budget echter verder afgeraamd tot € 1....3 mln.
euro voor 2016. Dat betekent dat er ca. € 1.9mln. minder budget beschikbaar was in 2016. dan
we ten tijde van DDK verwacht hadden. Geen van de andere nieuwe beleidsvelden kent zo'n
sterke en relatief plotselinge dalingvan budget. Vanaf 2017 stabiliseert het budget zich;

- 2015 was een jaar waar in we voor een groot deel van de jeugdigen zorgcontinuïteit dienden te
bieden; vanaf 2016 was er meer ruimte om onze nieuwe taken uit te voeren zoals de wet voor
schrijft. Toch zien wij 2016 (nog) als overgangsjaar. Dit als gevolg van bepaalde overgangstermijnen
die er voor cliënten gelden. zoals indicaties die langer doorliepen dan één jaar. zoals o.a. voorkomt
bij de jeugd-ggz.

We verwachten dat. naarmate de tijd verstrijkt en er ook de ruimte is om ondersteuning slimmer
in te zetten waar dat kan. we de huidige dalende lijnvoort kunnen zetten.

In het resultaat van 2016 is ook de afwikkelingvan 2015 meegenomen. De samenwerkende
gemeenten hebben in het voorjaar van 2016 op één datum gezamenlijk "de boeken gesloten".
Op basis van de deelaraties die tot op dat moment waren ingediend. werd de gemeentelijke Jaar
rekening 2015 opgemaakt. Alle deelaraties die ná die datum nog ingediend werden (en gingen over
20 I5) komen ten laste van het resultaat van 2016. We verwachten dat deze nasleep in 20 17 (over
2016) veel minder aanwezig zal zijn omdat de administratieve processen van zowel gemeente als
aanbieders nu beter op orde zijn.
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13d. Jeugdhulp, voorlopige regionale verevening 2016
Met de gemeenten in de Achterhoek hebben we voor het jaar 2016 afgesproken dat we samen de
financiële risico's dragen die gepaard gaan met de risicovolle en kostbare jeugdhulp. Voor Doetinchem
betekent dit dat ongeveer 47% van het rijksbudget dat vatbaar is voor "verevening". In 2015 hebben
we verevend over het gehele budget met uitzondering van lokale uitvoeringskosten.

Voor het jaar 2016 pakken de vereveningsafspraken voor Doetinchem anders uit dan in 2015. Daar
waar we over 2015 een bedrag ontvingen, moeten we in 2016 bijdragen aan de verevening omdat
alle gemeenten op de afgesproken gespecialiseerde te verevenen jeugdhulp een tekort kennen over
2016. Op basis van de voorlopige berekening gaat het voor onze gemeente om ca. €679.000. Dat
komt omdat Doetinchem relatief minder heeft uitgegeven aan risicovolle en kostbare jeugdhulp. Het
merendeel van de andere gemeenten hebben relatief meer uitgegeven op dit onderdeel, waardoor zij
zullen ontvangen uit de verevening.

De risicovolle en kostbare jeugdhulp wordt ook ingezet vanuit jeugdbescherming (door de kinder
rechter). Gemeenten kunnen op de inzet daarvan dus niet altijd zelf sturen. Dat is tegelijk één van de
belangrijkste redenen achter de regionale vereveningsafspraken.

131. Niet toegerekende investeringsruimte t.b.v. preventie
We vinden het belangrijk om initiatieven op preventief en voorliggend gebied te ondersteunen en te
faciliteren (denk bijv.aan De Stadskamer en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers).

Hiervoor is in 2014 beleidsmatig ruimte gemaakt, en is er voor gekozen om de daarvoor benodigde
investeringen niet direct te laste te brengen van één (of meerdere) beleidsvelden en budgetten, maar
om deze te financieren uit een (destijds) geprognosticeerd overschot op het sociaal domein als
geheel. De ervaring leert inmiddels dat dit overschot zich niet voordoet, terwijl we wel geld hebben
uitgegeven aan op preventie gerichte voorzieningen. Tevens moet opgemerkt worden dat we de
effecten van de investeringen wel zien, maar deze niet altijd gekwantificeerd kunnen worden in
financiën.

13t. Maatschappelijke inloopfunctie GGZ
Doetinchem voert voor de hele regio de functie van maatschappelijk opvang en de inloopfunctie
GGZ uit. Het gecombineerd budget voor deze taken bedraagt op jaarbasis
ca. €4 mln. De afgelopen jaren is op deze taken steeds geld overgehouden, en is dat overschot
gestort in de daarvoor bestemde reserve maatschappelijke opvang regionaal. Deze bedraagt op dit
moment € 1,7 mln.

Gelet op de huidige omvang van de reserve t.o.v. het jaarlijks budget (43%), vinden we het verant
woord dit overschot dit jaar niet toe te voegen aan de reserve. Daarbij moet opgemerkt worden dat
in 2017 een bedrag van € 512.000 aan de voornoemde reserve onttrokken wordt voor het regionale
Wmo-deel voor VeiligThuis.

l3ac. HHT 2016 + l3af HHT 2015
Het incidentele overschot van het HHT-budget 20 IS, is meegenomen naar 2016. Ook in 2016 blijkt
dat we uiteindelijk niet het volledige budget uitputten, waardoor op het gehele budget HHT een
voordeel is te melden van ca. €331.000 (2015 + 2016).

13ae. Peuteropvang
In 2016 is er een voordeelontstaan op peuteropvang van € 257.000. Dit komt mede door teruggave
van teveel verleende subsidie (afrekening 2015 in 2016) ter compensatie van ouderbijdragen in 2015.
Tevens zien wij reeds enkele jaren dat we overhouden op deze rijksgelden.
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Sinds 20 II wordt het beleid peuteropvang uitgevoerd. De evaluatie van dit beleid over de periode
2011-2016 heeft de raad doen besluiten m.i.v. 2017 voor meer groepen peuters budget beschikbaar
te stellen. Het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode (2017) wordt uitgegaan van inzet van
€ 230.000 meer dan in 20 I 6.

13ag tim 13ak. Incidentele kosten
Er zijn in 2016 nog diverse irreidentele kosten gemaakt die noodzakelijk waren om onze structurele
taken goed uit te voeren. Omdat die incidentele kosten niet voorzien en dus ook niet begroot waren,
zijn dit overschrijdingen die incidenteel nadelig zijn voor het sociaal domein. Het gaat o.a, om capaci
teit die in 2016 is ingezet om het restant van de gesprekken te voltooien, huisvestings- en ICT-kosten
en extra personeel dat is ingezet om de afwikkeling van facturen over 2015 goed in de systemen te
verwerkingen.

14. Overig € 77.000 V
Het betreft het saldo van overige voor- en nadelige verschillen, met een afwijking kleiner dan
€ 75.000. Deze worden niet nader toegelicht.

Overzicht onvoorziene uitgaven

" ~...

131.001()
o

, .,'Jll-

Onvoorziene uitgavenpriimitieve begroting
Gerealiseerd

Overzicht incidentele baten en lasten, zie volgende bladzijde.

I I I n~
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overzicnt van incidentele baten·, en lasten begrotin,!l' begroting realisatie
lO" yoor 1G16 na 2016
wiizÎllinll wiiizklinil

I O~enbare orde en veiligheid
lasten 1200 voorziening flO brandweer -376.000
baten
saldo programma I ~ 0 .376.000

2 Economie en werk
lasten 3102 r2vita6sering bedrijventerrein de Huet ·7S0.(01) -750.000 -750.000
baten
wdo programm.:o. 1 .7S0J)()i) .750.000 .7!i0.000

J Onderwijs
lasten 4B00 feerlingenvervoer 159.000
asten 4B02 omlerwiishUisvesting ·535.001} -535.000 ·535.000
baten
saldo programm:!. 1 -SlS.OO~ -SU.OOO ·376.000

4 CllltllUI" en cliltuurhistorie
Ia5ltfl
I>:!tCln
saldo programma 4 I) 0 0

5 Sport
lasten 580 I R"l!Ïô8 -31.000 -31.000.
Daten
saldo programma 5 I) ·31.0(10 ·31.000

6 Bereikbaarheid
lasten 2104openbare verfichting -180.000
baten
saldO. programma .t. I) 0 ·1180.000

7 Landschap, natuur" recreatie
lasten
baten
saldo programma 7 i) 0 0

8 Dllunaamheid en milieu
lasten
h<ltpn
saldo programma 8 I) 0 0

9 Wonen en woonomgeving
Q<;t"nInn nooniPIijh. wijk..n 'flPCia.1Wp<;t·lnrlr.ch .. huurt .1')0.000 .1.<;0.000 ·]SOOOO
lasten 8300 wOllin~en. AIS NOOf'd. Fonds bo'leflwij~ -3.()l)0.COO -3.(100.000 ·3.000.000
lasten 8300 grondexploitatie ·678.000'
Daten 8220 omg-evîngsvergun ning '667.000
saldo programma 9 .l.3S0.()01) .l.l50.000 -4.'95.000

10 Sociaal domein
lasten 6100 trnn5Ïtiekmten fusie ISWI. Wedeo en W&I ·500.COO -500.000 -500.000
lasten 6100 inkomensdeel WWB -MO.OOi) -6.50_000 -650.000
lasten 6100 af re rekenen vakantieen 'Ierlof medewerkers Labor~n -137.000 -137.000'
lasten 61 I0 werkgelegen heid ·100.001> -101>.000 ·100.000
lasten 6= saldo secaal domein -2.814.000
baten
salao programma 10 -1.250.000 -I.D7.000 -4.201.000

II Bestuu·r. o~anisatie en bedrijfsvoerini
lasten ODI0 wachtgeld'/outplccementvoorziening bestuurders ·668.000
lasten 0024 inz..t voor EICvrouwenvostbal ·50.()()I) -50.000 .50.000
baten
saldo progr-amnu I I .50.001) .50.000 .718.000

12 Algemene 'ßnanclele middelen
la,tcn 9220r"ntc en investeringslasten lSO.OOO 196.000
lasten 9220 dubieuze debiteuren 303.000
t.c.t4:11 9300 uil.œrill~k.o,len l>ela,tin&"" 121.000
lasten 9600 documentaire dienstverlening -350.000 -350.000
lasten 9600 overdragen statisch archief aan ECAl ·125.000 -125.000
lasten 9600 personele lasten ·50.000
lasten 9600 services ·315.000
lasten/baten dillers verKhllien < I jo.UOU I!HJUU
baten 9210 -algemene uitkering 789.000 1.510.000
saldo programma 12 I) 564.000 1.368.000

Totaal tasten -5:9'1.5.000 -6..32KOOO ·10.802.000
baten 0 789.000 843.000
tot,ual I>rOllr"-Mma I trm I 2 -S_9l.!;_OOO .5oSl.9cOOO -9.'59.000
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2016

In onderstaand overzicht ziet u een recapitulatie van de baten, de lasten en het saldo per programma
die zijn opgenomen in de jaarrekening 2016. In het overzicht is programma 12gesplitst in algemene
dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves. Verder laat het overzicht het gerealiseerde
totaal van saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2016
(na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves) zien.
De opzet en de indeling van dit overzicht worden voorgeschreven in het Besluit begroting en
verantwoording (BBV).

I......·~ OO........ !I.... ,,!'S' ... -
._

~·2DI'_~ ~U'I& .. _, .......... Iii! "'-1016 ~,

I.'''' .' j;" .' IIotci ." ....~" ~ 1J,j"", ,: 1:.0..... ,,-üI;_ ~ ~""i ~
I Opecbare orde m velttghel:f 131 4.184 -4.053 132 4.!IB .4.~S6 IE02 5..342 -'4.440

7. fconomît en werk 1'1() 2.17.Q -1.960 I'll 2.155 ·2..013 172 2.;r;·7 :2cß3S
3 Onde-Wii> 890 7.626 -6.73. 990 7.909 -7.~19 1.101 7.832 ·6.732
4 Cultuur in: CU:ltUUThistcrie 1.180 6·.789 -5.609 316 5.99'1 ·5••74 313 5.BD4 ·5.'190
5 Sport 1.076 5,497 -4421 31< 5.375 -4.551 ,,11 ,.444 ·4523
(> Bereilba.rhëd 4.4U 11.748 -7.334 5.167 13.003 -7;836 4."85 12.129 -7.744
7 um:hchap. rtatuur& recr.e1tie 1.2'1() 6·.639 -5399 1.3Œ 6.711 ·5.4(16 1.'18 6.514 ·5.09.5-
8 Duu;r.:aamhéd en rnItietJ. 7.03j) 6·.765 263 7.D39 7.143 -104 3.055 8.137 -82
9 Wortt"4!ny,'oolf,~n,:! 23.296 2952> ,6229 27.171 13.'198 ,6327 23.951 27.657 ·H06
10 ~.dctme.i"' 20.608 1ll9'.362 88.754 21.447 114.406 92.959 ~1.';S7 117.774 ~S.787

II &.ttUIJl".Dtrganmtie .en bedtijfsvOél'ing 867 a.04> -7.179 1.227 9.824 -8.598 U:28 10.871) ·9.042
I- .'. .. .... " . ~ "'~ --. ._. n.D:I ~,Kd "&U.1i M:lh' ,~
12 Gërœ-doal_ne~";d<We" 13U00 ·75 138375 145.496 usa 144343 1-I6.'i8fI 735·1 E9.636
12 V.e:nno()OtKhaps.~ o 0 0 (I 0 0 (I f"" 0

12 OnvCIOY':Óent 0 131 ·131 C' 131 -131 0 0 0

l~l[IiiiliiiI~--"~· " lMlim '·.1.....,1 'at, . "JlfJi:.tlIl 1J!~) ..- I ''',lIl_:Z@,l é~"*,;.•.."':~
12 To-ev.oegi~ en: orrttrelèki'gent.alft ,P-SeJVe:S 28S2 3.668 -8'6 1055U 10.190 360 .4.112 R3330 1382

~jiiiii F''l'III. .lftnJ _D. I nr301 lQ'.JIt1 - . ,~ '2Ia.m 'J: 'D&JIJ ·'l.;:uII
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Vaste ac:t~va(bedrogen *€ J .000)

Immat:erië'e vaste activa 17.580 26
Sf 26

11.529 0

135.292 180.211
9'.2'16 7.126

11&.078 113.859

160.739 16.186

33.22\1 33.040

27.186 55.346

505 505
o 0

0

1r.,9t5 2.959

5.3\1S 5.937

19'.361 2EU90
6 6

0 17.749--

Kost,," onderzoek ern ontwikkeling
Biijd'rage aan activa im elgendom varu derden

Materiër ...vaste activa

Gromden en terreinen

Inves:teringen met: een ecornomisch nut

lnvestertngen melt een economtsch nut, waarvoor ter Destrijding

van de kosten eem heffing jS�n worden geheven

lnvestertngen in de openbare ruimte met een rnaatschappelqk n!Ut

Financiële vaste activa
Kapitaaliverstrekkingen aan:

deelnermagen

gemeenschappehjke ,regelirngel!1
overiige verbemden partijen

LenilOgemaan:

won; ngbouwcorporaûes

deelnenungen

Overige langlopende f-emingenl

Overige financiele uitzetttngen > I paar

Bijdrage aan adiva im e'gendom van, derden

Vlottende activa

Voorraden 6,2.865 59.396
0 9.234

0 1.775
62.865 48.388

7.297 16.9'50
SOlI 9.8911

&.721 7.059

68 0

1.891 T08
5

1.886 703

22.724 13.500
22..Tl4 13.:500

Niet in explo'üatle genomen bouwgr-onden

Strategische gronden

Onderhanden werk. waaronder bOl!1wgroraden in exploitatie

Uitzettingen met een ,entetijcl <: I i"'"
Vordlerirngen operabare licharnen

Overige vorderingen

Uitzettingen in " Rijks schatost

Liquide middelen
KassaldÏl
Banksaldi

Overlopende "aiva
Transnorta
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JI

Vaste passiva(be&agen*€ LOOO)

£igen vermogen

Algemene reserve

Bestemrnmgsreserves

Overige bestemmingsreserves

Gerealiseerde resultaat

Voorzieningen

Voornensngen voor verplichüngen..verliezen. rrstoo's

Ondlerhoud5egalisatievoorzie",ingem

Voornenl'ngen door derden b-eklemde middelen

Vaste schul.(/en

Ond!erhamdseleningen van:
Binnenlandsepensioenfondsen en 'ierze'keraars

Binn,enlandse banken en overige financiêfe instellingen

59.205 64.244
24.59& 24.BB7

38.267 35.80&

·3.&58 3.551

13.995 13.275
4.227 3.384

0 0

9.767 9.89U

194.114 196.393

3:6 73

1;94.ln 1'96.320

Vlottende passiva

Netto vlott.ende schuld 28.766 24.440
Kasgeldleningen 117.000 8.000

Banksaldi, 4.199 9.538

Overige .chulden 7.567 6.902

Overlopende passiva 28.657 27.787
Transltorla 29.657 27.797
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het BBV heeft als doel het vergroten van
de transparantie van het proces van begroting en verantwoording en daarmee het versterken van
de positie van de raad en provinciale staten. Ruim 10 jaar na invoering van het BBV vragen diverse
ontwikkelingen om vernieuwing van dit besluit. Het merendeel van de wijzigingen gaat in vanaf de
begroting 2017. De wijzigingen die reeds van toepassing zijn op verslagjaar 2016 zijn in de toelichting
hieronder opgenomen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en de passivaen de bepaling van het resultaat vindt plaats op basisvan
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passivaopgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en wor
den slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Ge
volg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige
personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet wor
den gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlo
pende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is de
zelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige) schokeffec
ten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Balans

Vaste activa
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de
openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op eniger/ei wijze
kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut.
De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de dassificatie.
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Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de
geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling start vanaf I januari op het moment van
ingebruikname. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van
de betrokken geldlening.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden niet langer verantwoord als onderdeel van de
financiële vaste activa, maar worden met ingangvan boekjaar 2016 verantwoord als immateriële vaste
activa.
Geactiveerde bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte
bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode
waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden
moet bijdragen aan de publieke taak.

Artikel 64 lid 6 stelt aan de afschrijving van immateriële vaste activa een maximum van 5 jaar. Een uitzon
dering vormen de als immateriële activa opgenomen kosten van het sluiten van geldleningen en disagio. Op
grond van art. 64, lid 5 is in deze situatie de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen
Gronden en terreinen (voor zover niet in exploitatie opgenomen) worden met ingang van 2016 niet
meer gerubriceerd onder voorraden, maar worden tegen boekwaarde overgeheveld naar de mate
riële vaste activa. De gronden en terreinen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan weilagere
marktwaarde.

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. (i.c, de waarde die
bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking komen). Percelen waarvan de erf
pacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Investeringen worden vanaf I januari na het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven op van
de economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op
grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waar
dering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de
waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Inhet begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met
een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op waarde
van activa met economisch nut mogen vanaf 1-1-2004 reservesniet meer in mindering worden gebracht.
Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering
worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

De te hanteren afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
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Investeringen on de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Overeenkomstig de door de gemeenteraad in 2008 vastgestelde afschrijvingsnotitie worden infra
structurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v, wegen, pleinen, viaducten en parken geactiveerd
en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraalonderdeel van het werk
beschouwd (en dus ook afgeschreven). Yoor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire
dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De
boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en ieningen u/g zijn opgenomen tegen no
minale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participatles in het aandelenkapitaal van NY's en BY's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaats
vinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele
waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:

Kapitaalverstrekking aan:
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbonden partijen

Langlopende leningen aan:
Openbare lichamen (als bedoeld in art. fa WFDO)
Deelnemingen
Woningbouwcorporaties
Overige verbonden partijen

Overig langlopende leningen
Uitzettingen in ~ Rijks schatkist met een rentetypische looptijd> f jaar
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd> f jaar
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd> f jaar

Het begrip rentetypische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de definitie vanuit de
Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de
looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een
door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die
een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden
opgenomen ook al resteert er minder dan f jaar van de oorspronkelijke looptijd.

Van een "deelneming" is krachtens artikel f d BBV sprake als de gemeente participeert in het
aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Voorraden
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
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De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die recht
streeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw
en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en
beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met voldoende
mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake
is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering ge
bracht.

Exploitatieovereenkomsten worden met ingangvan 2016 niet meer gepresenteerd onder de voorra
den, maar afzonderlijk opgenomen als vordering.

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de
marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dit laatste doet zich met name voor indien voorraden incou
rant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en
machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

De voorgeschrevenindelingop de balans op grond van artikel 38 BBVis:
Grond-en hulpstoffen
Onderhanden werken
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingop voorraden

Uitzettingen korter dan één jaar-
Uitzettingen < I jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid
is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de
geschatte inningskansen.

De voorgeschreven indelingvoor wat betreft vorderingenis:
vorderingenop openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen,Rijk)
verstrekte kasgeldleningenaan openbare lichamen (als bedoeld in art. Ia WFDO)
overigeverstrekte kasgeldleningen
uitzettingen in's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd < I jaar
rekeningcourantverhoudingenmet het Rijk
rekeningcourantverhoudingenmet niet-finandële instellingen
overigevorderingen
overigeuitzettingen

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
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Vaste passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de program
marekening.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de betrokken verplichting c.q, het
voorzienbare verlies. Uitzondering vormen de voorziening afkoopsommen begraafplaatsen en de pen
sioenvoorziening ten behoeve van de wethouders. Deze zijn gewaardeerd tegen de contante waarde.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs

te schatten.
b. bestaande risico's op balansdatum terzake van verplichtingen ofverliezen waarvan de omvang

redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotings

of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. van derden verkregen middelen (niet zijnde rijk, provincies of gemeenten) die specifiek besteed moeten

worden.

Toelichting op reserves en voorzieningen
In de toelichting is per reserve en voorziening aangegevenwat het doel is en wat de belangrijkste
mutaties zijn geweest, met uitzondering van de "rentebijschrijving".

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passivaworden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans
nadere informatie opgenomen.
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Toel ichling op de balans per 31 december

(bed"'gen x € 1.000)

1 VASTE ACTIVA

1.1 Immateriële vas1e ac1iva

Oe post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

2016 2015

Bijdragen aan activa in eigendom van deroen "')

Kosten ooS�raoek en ontwikkeling

17.529

51

o
26

17.530 26

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 201ô:

Bnekw.alde carreetie -) I........ OesinlJ1l9. Af8chrij~ Bijdragen BoekwMrce

01"'1-2016 01-01-2016 rirçen tering&n virgen Win dereen 31-1:2-2016

Bijdragenaan activa in eigendom vanderden 17.74a le 2:l0 17.529

Kosten ondel2oek en ontwikkeling 2S 25 51

26 i7.7441 .. 29(1 i7.580

-J to vBfbandmfl: daglmijâgdB 8aV regBfglMOf}dfanBnmfl ingalg van 2016 da "B&,*aganQ;6) activa inBigsndomvat?d«deo" fliQt maer ooa« dB

Fhr¥lci9Ja vaste activa tBwordeo gatyBtieotBBrd, maar onder dé fmmateri91é vaste activa.

1.2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Investeringen met een ecoronuschnut

Investeringen met een economLsch nut, waarvoor ter bestrijding van de Rosten

een hetting kan worden geheven

Investeringen indeopenbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

2016 2015

9.246 7.126

116.078 113.859

26.739 26.186

33.229 33.040

185.292 180,211

Gronden en terreinen

De investeringen met economisch nut kunnenals volgt wordenonderverdeekj:

Boekwaarde ultimo

Woonruimten

2016 2015

5.146 3.600

95.141 93.930

1.263 1.353

1.932 2.444

8.686 8.430

3.911 4.102

116,073 113,859

Bedrijt.ge bouwen

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa
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Het onderstaande overzicht geett het verloop van de boekwaardevan de glDrdenenterreinen weer:

Boekwaarde Correctie' Boekwaarde I""""te- Deelrwee- Bijdragen Boekwaarde

3f-f2-2015 Of-bf-:20f6 01..4)1-:20f6 ri!!!en teri!!!en vanderden 3f-12-:20f6

Gronden en terreinen 7.128 1.775 800t l.lXl 5t3 2£1) 9239

Gronden en terreinen in erfpacht

7.f26 LTT:S 800f 1.137 Sf$ iiIO .;ZA6

tB wordBn OYêf"gBbofJ<tnaar dB MatQ'"(Q1QvastB activa 00 g(fJraSBn1B6rd OOdBf 'l3rooo6n 6n terrQ()6()"

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut is als volgt:

Boekwaarde In_ Desinve. Afschrij- Bijd~en Interne Boekwaarde

Of-Of-20f6 rinSen teri!!!en vi!!!en van dereen overboekins 3f-f2-:20f6

Woonruimten 3.000 t.78S 2t7 5.148

Bedrijtsgebouwen 00.000 4.B7é 3.158 t33 376 a5.141

Grond·, weg· en waterbouwkundige werken t.3S:3 00 t.2S3

Vervoermiddelen 2._ re 52S t.932

Machines, apparaten en installaties e.aso t.OO9 t.e23 tOO 22 8.888

Overige materiële vaste activa 4.102 23S 405 22 3.éil

113.a&l 8.aif 2f7 S.$O$ 25' - H6.078

Oe investeringen meteen economisch nut, waarvoorter bestrijding van de kosteneen hetting kanworden geheven:

Soekwaame üeetrreee- Afschrij- Bijd~en Interne Boek'wMrde

Of-bf-2016 rinsen teri!!!en vtœen vandemen overboeking 3f-f2-:20f6

Riolering 26.f86 '$8 26.7'39

De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo 2016 2015

Grond-, weg· en waterbouwkundige werken 31.708 31.436

Machines, apparaten en ostajanes 232 240

Overige materiële vaste activa 1.289 1.365

33.229 33.040

Oe boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had hetvolgende verloop:

Boekwaarde In_ Oesinve. Ahlchrij- Bjjd~en Interne Boekwaarde

Of-êf-20f6 ringen teri!!!en vi!!!en vanderden overboeking 3f-f2-:20fG

Grord-, weg- en waterbouwkundigewerken 31.438 3.510 1.574 tOSS 007 3t .708

Machines, apparatenen instajatles 240 232

Overige materiële vaste activa t.38S 1.2D7 00 tû40 t82 t289

$$.040 4.7f8 f.662 2Al118 760 $$22.
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1.3 Financiële vas1e ac1iva

Het verloop van de tinanciële vasteactiva gedurende het jaar 2016 woldt in onderstaandoverzicht weergegeven:

Baem.arde Ccrrectie~) In_ Oesinvee- Aflossingen! Bijdragen Boekwaarde

01-01-:2016 01..01-2016 rin!!!n teringen afschrijvingen derden $1-12-2016

Kapi1aalverslrekkingen aan:

Deelnemingen SOS 50S

Gemeenschappelijke ~gelingen 23 23

Overqe verbonden partijen

5fJ5 24 29 506

Len! nqen aan:

Woningcorporaties 2._ ID44 1.91S

Deelnemingen S.007 800 S44 sei S.:lé8

Overige langlopende geldleningen LV9 28.191 1.833 10.463 I",;el

97.067 2.5ZI f2.()51 8'" 26.674

Overige financiele vasE ac1iva:

Overige uitzettingen met een ooptijd ~ 1 jaar

Bijdragenaan activa in eigendomvanderden 17.7<1é -17.7<1é

17.755 -f7.n9

To1aal financiele vasE ac1iva 5&.:146 -17.740 2.5l1S 1:2.051 ." 27.186

~JIn v«band mm de gtmijL.igdB aav regBIg9fif'lg diBoon met ingang yan 20 1e3 dé ~a&,*agénaan activa in (!Jlgandom van derdoo ~a«méer ooa« dB

f:inancrfJB vasza activa te worden g(!JfX"9aoot{jJQrd,maar ood« dB It1K1"Iaterfe/9va£ite activa.

2 VLOTTE NDE ACTIVA

2.1 Voorraden

De in de balans opgenomen voorrade n worden gesplitst naar de volgende categorieën:

2016 2015

Granden niel in exploi1atie -)

niet in exploitatie genomen bouwglOnden

strategische glO nden

o
o

9.234

1.775

Granden in exploi1a1ie

Onderhanden werk, waaronder bouwglOnden in exploitatie 62.865 48.388

62.865 48.383

~JIn v«band met degtm~igdB BBV regefgfNif1g diBoon met ingang van 2016 de vNf(iJtin Q#Jtolt;z(e genomen bQUw- (!In£itrr8egi£iche grooden~ tagen lxJekwaardB

te word9n oY9rgalxJekt naar de MâlterlfJe va£ite activa (!JngefX"9aent{jJQrdooäe«vGrontiln 9n tarrelnen vI voor .(.OY9rd~9 niet in 2Q 161n QJ(J:ioiMtf(iJwordên gQnomen.
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Gronden nlet in explcltetle (NIEGG)
8~~~n.)( tI 1.000

Projtctl!n. 8:;d::llllwurdt Vool"'lien.Î"'i 8"oo:kwlll"'do:111120I' 8":;d::llllcom:ctit Totlieh.ti"'i 8"otkwlll"d~
1111201'- UII20[' 31112120,,"

O_riilesronden

SfM.œ2isch.t21"On.d:on. 1.775 1.775 -1.775 OY~mty~li"'i n.ur MVA Gron.dtn. ~n.œm:in.o::n.

~btt1taaJ
1.775 U75 -1.775

Nien

8"tthl~~ mstrut

A 18 8ta;jv~n.prk 2t hst 9.234 .2.5S� 11.741 -11.741 OYtrhotvtliR;!~ G--on.do:n.in.t)(ploi'b.ti~ (81E)

,wbtt1taaJ
9.234 2.508 ff.74f -H.?4f

Ta-t..1
11.0:09 2.... 13.516 -13.516

Gronden in exploitatie (BIE)
8~~tn.)( € 1.000

f'n)j~cœn. 'o~kwDrdt 8:;d:;vuc:ornctR In.Ynto:ri"'ll~n.2o,," In.komlœn,201' In.:S�..t~strv~ 'otkwun:l~ Vool"'lien.in.J B:;d::llllw:an:l~
11I1l0,," 1/11201'- 3UIMO,," 3IIIMO,,"

Vijvtmrzzuid 8.111 eas -:2'.081 6.678 6.678
Htidtsl~ 5.78'1 784 -1.478 5.000 5.000

Isefdoks 2.971 71373 -294 10.550 4= S.34S

Hto:lwo:a 2.164 857 _MS -1..5e2 913 913

Lookw:Jl1itr 2.341 1002 -572 -771 2.1300 2000
A 18 8~a;jytn.prk I~ hst 39.757 2.456 -1267 40.947 1.773 39.174
Ala 8td-ijvtn.prk2~hs~ 11.741 328 1.2.0S9 S.490 5.579

.wbt«aaJ 6f.l26 11.741 f4.548 -6.236 -2.:334 78.$46 f5.980 62.865

Eltp" _'CÏIO a_reenkoms.n

5p1. 0'1.Wijnb~I"!~n.won.en. t) 249 -249

~btt1taaJ 24. -24f1

To'tIUI.l 61.315- f1.4e2 14_ -6.296 -2.334 70._ 1.... "'.865

No, tB maken kosten en Qpbrengs.tenvan de in explQitatie gebrachte ,,.onde)CpIQitati~ conform raming van lOl6

Omlch.rijVÎn.S hSl"OOtsron.d_ Botkw22r'do: .No';I'tI:n!:;distn!n.
txploitltin 3UIMOI':'

Vtrwo:rvil1l!~n. 77 .542 72377 S.16S

8"ollWrijpm:1k~n. 25.732 16.:228 9.504

flmtn. VATkosttn. 1é.3e3 13.710 5ß83

Woon.njpm1ktn. lS.834 3.15e 13.477

DiYtn~ kosœn. 35320 12.587 22.733

~n.'tI:tn. Beheer 39.os9 24.115 14.945

OYtnSO:opbr-l!n.SS'tl:n. -42"'0 -28.433 -14.3é7

G--on.d,lo:rkopen. -1S1.o1é -341393 -118.128

T.....
1....00 78:.846 ~A)f6

Complex A18 Bedrijvenpark ie en 2e fase is een gezamenlijkontwikkelingsproject van de gemeenten Doetinchem, Montter1and, Oude IJsselstreek

en Brorckhcrst. De gemeente Doetrrctem is de perwoerderen heeft het project in haar administratieverantwoord. De gemeente Doetinc:hem deelt

voor 35% mee in de resultaten. Deze regkInale ruimtelijke ontlNikkeling kent een ançe samenwerking in het belang van de Achterhoek.. Er zijn

onzekerheden met betrekking tot de ontlNikkeling van de 2e fase, want volgens het (conoept) Regk:lnaal Programma Bedrijventerreinen (RPS)

is de ptanvoorraad inde regk:l te groot.

De stuurgroep van dit samenwerkingsverband heettdit probleem regk:lnaal opgepakt. De gemeenten hebben risco mitigerende ma.atregelen genomen.

Het is nog niet te overzien welke financ:iële gevolgen de regk:lnale ptanvorming heett ~or de deelnemende gemeenten.

Om die reden heett degemeente Doetirx:hem in haar risk:omanagement saneringsrisico's voorde 2e fase opgenomen van € 1,7 mln,

vooreen uitgebreide toelchting verwijzen we naar de paragraaf grordbeleid.
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2.2 Ui1zet1ingen kor1er dan één jaar

Oe in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar ot minder kunnenals volgt gespecit ceem worden:

SIIldo Voorzieningen Ge::orriQeerd ~corriQ~KI

31-12-2tllo!1 onirtJallrheid ~"o ~"o
31-12-2tl16 31-12-20Ui

Vorderingenopopenbare lichamen "") 508 0 508 9.891

U~z.ettingen in's Rijks schatkist 68 0 68 0

Overçe vorderingen 7.535 814 6.721 7.059

8.111 814 7.297 16.9SO

"J I-ll!it Y'Br£ichflin £iakio op dB vordering6o cpoobarB UcharS�o tBOOpâChtB van 20 15wordt voomarS�lfjk Y6rDorzaakt doordat dB aaogiftB BCF 2016

ad. € 8.449.338 als raming onder de overlopende activa l's opgenomen.

Een nadere spe::::itk:atie van de CJIIerigevolderinaen is als volgt te geven:

S.lda 31-12:-2:016 Vooaieniœ dubieus

4.154 348

911 161

391 305

2.079 0

7.535 814

Debiteuren algemeen

Debiteuren belastingen

Debtteuren WMO

Debiteuren Laborijn

Hieronder volgt een speciticatie naar ouderdom voor de deb~euren algemee n en belastingen:

Stand31-12:-2:016 Voorzieniœ dubieus

20 20

42 15

28 25

119 96

73 23

115 25

663 81

3.094 63

4.154 343

Sland31-12:-2:016 VoolZieniœ dubieus

11 9

6 3

37 10

46 10

82 16

111 26

209 42

409 45

911 161

Deb~euren algemeen

2003 tim 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Debiteuren belastiogen

2003 tim 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Toe Ik:hting schatkistbankieren:

Drempelbedrag op basis van begrc:Aing2016: " 1.600.000

Suiten's Rijks schatkist aangehouden 1e kwartaal: € 1.367.571

Butten 's Rijks schatkist aangehouden 2e kwartaal: € 1.022.627

Suiten's Rijks schatkistaangehouden3e kwartaal: € 1.226.355

Buiten 's Rijks schatkistaangehouden 4e kwartaal: € 1.287.003
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2.3 liquide middelen

Het saoo van de liquide middelen bestaat uit de vo~endecomponenten:

2016 2015

5 5

12 34

44 35

0

16 0

22 0

715 591

1.003

74 42

1.891 708

KAssaldi:

Banksakji:

Fort~ 93.£2.21.100

Fort~ 93.60.10.614

Fortis 24.35.19.966

BNG 28.50.38.5£7

BNG 28.50.99.868

BNG 28.51.59.542

BNG 28.50.49.9£2

ING 102.13.92

2,4 Overlopende ecnve

De post overlopende activa kan als vo~t onderscheiden worden:

2016 2015
Nogteontvangen bedragen <)

Vooruttbetaalde bedragen

Van delden te vorderen beklemde gelden

Overige activa

Tolaal Transiloria

20.938

1.103

629

54

11.600

1.694

188

13

22.724 13.500

Sœcrricatie van derden te vorderen beklemde aelden:

Saldo Besteding Last Ontuaogen Saldo

Onderr:JeeJ transitona Sisa Of-01"-20f6 3f-f2-2016

Transitoria reconstructie Raadhuisstraat -217 -277 0 0 £0
Tra.nsitofia RSLGElldaflaodOostEllijkEl Ra.oow~ -100 -110 0 0 10
Subctotaal tranelterla SISA -317 ..:187 0 0 70

SIIldo Besteding Last Ontvangen SIIldo

OnderoeeJ transitoria overig 01"-Of-201"6 3f-f2-201"6

Transitoria kansrijk wonen en werten 19 0 0 0 19

Transitoria regionaal verkeersmodel 0 -8 0 -8 0

Transitoria stationshalte Gaanderen 12 12 0 0 0

Transitoria trots op onze streek 16 0 0 0 16

Transitoriade achterhoek bespaart 201312014 67 0 0 0 67

Transitoria Impulsgekjen stads(st)rand 74 0 0 0 74

Transitoria herstel standstront -75 -778 0 -320 383
Subtota;al trenslterre oVflrlg 113 -774 0 -328 559
Tot:aaltl9 v:ordeNn transitoria -204 -1.161 0 -328 629
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PASSIVA

3 VASTE PASSIVA

3.1 Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende pesten

2016 2015

Aigeme ne reserve 24.596 24.887

Beste mm ill9sreserves 38.267 35.806

Gerealiseerde resultaat ·3.658 3.551

59.205 64.244

Hetvertoop in 2016 wordt in onS�rstaandoverztcbt per reserve weergegeven:

S8lda- Toevoeging OIll1r~.iIl9 BeslSllming At::schrij'lIingen "'..
Q1-01-2016 resultZllu:2(l16 ~d.jngl 31·1~2Q16

Algemene reserve 17.891 1.541 6.482 1.635 0 14.585

Algemene reserve grondexploitatie 6.996 3.794 1.969 1.190 0 10.011

Totaa} algemene reserves 24.887 5.334 8.451 2.825 a 24.596

Bes1emmi ngsresetves

Reserve dekking irwesteringslasten grote projeden 15.044 511 987 0 0 14.569

Reserve verbouw Havenstraat 78 1.876 64 130 0 0 1.810

Reserve huisvesting inrichting kantoren 358 12 45 0 0 326

Reserve Burgerzaken 174 145 0 0 0 319

Reserve atschrijving brandweerkazerne 130 4 24 0 0 110

Reserve bovenwijkse voorzieningen 6.080 1.974 690 0 0 7.364

Reserve atschrijving herinrichting wegen 127 4 5 0 0 126

Reserve nieuwbouw het Timpaan 1.144 39 56 0 0 1.128

Reserve 0 roe rw ijs huisvesting 942 820 811 0 0 952

Reserve dekking kapolasten nieuwbouw De Haven 2.179 74 109 0 0 2.144

Reserve atschrijving kunstwerk Wehl 18 9 0 0 9

Reserve Amphion 0 50 0 0 0 50

Reserve gem. vastgoed en verpt cuturee instellingen 354 0 354 0 0 0

Reserve speelvoorzieningen 194 4 0 0 0 198

Reserve maatschappelijke opvang legionaal 1.733 0 0 0 0 1.733

Reserve Sociaal Domein 973 0 0 726 0 1.699

Rese rvevol kshu~vesting 24 0 15 0 0 9

Rese rvestimu leringstonds volkshuisvesting 2.794 193 68 0 0 2.919

Reserve bonusuitkering aandelen BNG 168 6 6 0 0 168

Reserve aandelen Vitens 63 2 2 0 0 63

Reserve deelneming Kondor Wessels 11 0 0 0 0 11

Reserve meerjarenplan onderwijsgebouwen (mop) 84 20 0 0 66

Re"",,", vastgoedtonds 1.336 1.665 1.172 0 0 1.829

Rese rve wo ningbouw strategie 0 3.000 2.334 0 0 666

Totaal Bestemmingsreserves 35.806 8.569 6.834 726 0 38.267

Totaal reserves 60.693 13.904 15.235 3.SS1 0 62.863
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3.2 Voorzieningen

Hetvertoop van de voorzieningen in 2m6 wordt in orderstaard overzk:ht weergegeven:

SaldQ lQevceging Vrijval Aanwending SaldQ

Yoozaentrcen voor verplk:htjrgen verliezen en reeo's (onzeker) Of~f-2016 31-12-2016

Pensioenvoorzieningenwethouders 2.040 905 0 0 2.946

Voorzienirrg wachtgeldvoorzienirrg wethouder:s 272 149 0 116 305

Vool2iening eigen risk:odmger WW 721 0 0 371 350

Voorziening tlo brandweer 351 376 0 100 627

Subtotaal 3.384 1.430 0 587 4.227

SaldQ lQevoeging Vrijval Aanwending SaldQ

Voorzieningen door derden beklemde middelen Of-ôf-20f6 31-12-2016

Voorzienirrg afvalverwerking 1.579 399 200 0 1.768

Vool2ienirrg compensate bomen·natuur 82 0 0 83
Voorziening begmatplaatsen 1.680 150 115 0 1.714

Voorziening rioolbeheer 6.551 737 1.087 0 6.202

Sutlataa./ 9.891 1.286 1.411 0 9.757

Totaal Voorzlanlngan 13.275 2.717 1.411 5IJ7 13.995

Nadere ioelichii ng Voorzieningen

Als orderdeel van deze balans is eenoverzicht opgenomenvan reserves en voorzieningen.

Hierin woldt het doel, de omvang, de vœding en de onttrekirrg per voorziening weergegeven.

3.3 Vaste schulden mei een loopiijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

21116 21115

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overigetinarx::iele instellingen

Binnenlandse pensioentordsenen verzekeraars

194.177

36

196.320

73

194.214 196.393

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2016:

SaIdQ VerMeerde- AflQssingen S.ldQ

Of~f-2016 nnœn 31-f2-2016

Binnenlandse banken en overige tinanc:iele instellingen

Binnenlandse pensioentondsen en verzekeraars
196.320

73

16.000

o
18.143

36

194.177

36

196.393 16.000 13.179 194.214

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedmagt € 6.289.978
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4 VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
2016 2015

Schulden < 1 jaar

Overlopende passtea

28.766

28.657

24.440

27.787

57.423 52,227

4.1 Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortoperde scbukren kunnenals volgt gespeticeerd wolden:

Kasgeldleningen

Banksaldi
Rekening-couranten

Overige schulden

2016 2015

17.000 8.000

4.199 9.538

0 0

7.567 6.902

28,766 24,440

Een nadere specitk::atie van de overjqe scbukfen is als volgt te geven:

2016

Crediteuren algemeen

Crediteuren salarissen

Crediteuren schulddienstverlening

Cred~euren WMO

5.397

1.455

715

o
7,567

4,2 Owrlopende poassiw

De specttcate van de post over1opende passiva is als volgt:

Vooruitontvangen bedraqen

Nog te betalen bedragen

Waarborgsommen

Diverse overige pesten

Doorderden beklemdegelden<

2016 2015

1.062 1.908

21.289 20.693

222 216

6 23

6.078 4.947

28,657 zr,71I7
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Spec:iticatie doorderden beklerndegelden ""kl. Ontvangen Vrijval Besteding ""kl.
01-01-2016 31-12:-2016

OadsrdssJ transi8;Jria Sisa

Transitoria PartciodliEéludggt SZW 0 0 0 0 0

TransItoriaOnderwijs RMC 112 746 0 603 255

Translta ria Onderwijs Achterstaoo Beleid 53 261 0 252 62

TransitariaVatwassenaooQrwUs 8 658 0 658 8

Transäcriaverbeterif'Q luchtkwalltelt 0 0 0

TransltariaOldQrsoova (ISV) 0 0 0 0 0

Subtotaal tt';!lnsltorlaSISA 174 1.664 0 1.514 325

""kl. Ontvallgen Vrijval Besteding ""kl.
0ad9r(f9f¥ transi8;Jria avarlg 01..01-2016 31-12:-2016

Transltcrla RMC regK:lßaal 80 0 0 0 80
Transitaria schaolfietsrautes en servlcërus 53 45 0 2

Transëaria fietstunnel EuropawQg 400 382 0 0 782

Transitoria fietoovGr$leak Bwrijjings-Marsman$lr. 60 0 0 0 60
TransltcriatietoovQr$leak Te:t'tlorgsew(Q 0 41 0 0 41

Transito ria tietoovQfsteak Gaandaren 0 40 0 0 40

TransltoriaalteroallGfovGrpad spoor!ün Mulklpéd Gaanœren 0 289 0 11 278

T ransltoria$limulering ioooartennis jaugd 30 0 0 0 30
Transltcriaordarhcudmenumenten 72 0 0 0 72

Transltoriajeugd'wQrklaoshe(f 228 0 0 0 228

Transëarlavœmeraldlrq ESF' 80 0 0 0 80
Transjtcria i1"l\'llementatie parti:::ipatiewe1: 83 0 0 0 83
Transitoria WMO Campower 13 0 0 0 13

Transftcria kwartlerrnekar reg .ultv. aq.jonçaren 80 0 0 0 80
Transltada kwetsharQ burgers in de L<lrgmonltar 30 0 0 0 30
Transitoria maasch.beg. vh.chtelingen 244 0 0 0 244

Trans1toriajeugdma.a1SchappeIUk wark '¥l hm VO 15 0 0 0 15

Transltoriasubs(fÎQ pfoviociala tratlsillejeugdl:org 5 0 0 0 5

TransftcrlaVNG slAlsidiQ 25 64 0 49 40

TransitariaGS04 2.884 138 0 785 2.237

Transltcrla klimaalregelirg 300 eigen woningen 0 100 0 29 71

Transltariasubs(fia(~elifQ geluidssanariO;;j 0 48 0 0 48

Transltoriasubsl1ia:rEIQelirg landschap 0 104 0 13 91

Transltcria tunctiawij.dging De ZumpQ 0 1.099 0 0 1.099

SuDtotaal transitorIa overige 4.383 2.259 0 838 5.754

Totaal Generaal TransItoria 4.557 3.924 0 2.402 6.078
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Waarborgen en garanties

Het inde balans opgenomen bedrag voorverstrektewaarborgen aan natuurlijke- en reehtspersonen. evenajs de verstrekte garanties.

Gewaarborgde geJdleninqen

Ons beleid is .dat de gemeente geen garantstellingen verleent, tenzij een publieke taak in het geding is. Bij garantievel20eken

verwijzen we naar de waarborgtondsen. De gemeente staat vanuit het verleden garant voor betaling van rente en atlossing van

diverse geldleningen. Deze zijn onder te verdelen in leningen die geborgd zijn door het Waarborgtonds Sociale Woningbouw (WSW)

en de Natkinale Hypotheek Garantie (NH Gi ..Voordeze leningen is de gemeente Doetinchem achtervang.

Voor geldieningen die geborgd zijn door die Stichting Waarborgtonds Sport (SWS) staat die gemeente voor die hein van het bedrag galant.

Daarnaast zijn er leningen waarvoor de g~meete Doetinchem 1000/"garant staat.

Saldo cemeenteeerarrnes oer 31':'12-2016 bedr,,"en x 1 mln

OmSchrijving Zorg Onderwijs Sport Nuls Woning Overig Tolaal

sedor bouw

Garanties gD 10{)o/" O,B 1,1 D,1 D,4 2,4 1,7 B,3

Garanties SWS 500/" gO 4,4 4,4

Subtotaal rechtstreeks O,B 1,1 4,4 D,4 2,4 1,7 1D,7

Garanties WSW 100% (achteIVang gD) 209,2 209,2

Garanties NHG 100% (achteIVang gD) 5,8 5,8

Subtotaal achtervang 0,0 D,D D,D D,D 215,D D,D 215,D

Totaal 06 11 44 04 2174 17 2256

In 2012 hebben we onze porteteuille met garanties en verstrekte geldleningen doorgelicht. Vervogens toetsen we jaarlijks het risieoprotiel

zoals opgenomen in die doorlichting. Deze _iaarlijkseactualisatie nemen weop inde Programmabegrating, voor heteerst inde programma

begrating 2014. We rapporteren daar over wijzigingen op de nscomatnx en beschrtjven actuele ontwikkelingen rond de porteteuille. In deze

paragraat in de jaarstukken melden we .alleen relevante wijzigingen die zieh hebben voor gedaan tussen het schrijven van de regrating en het

einde van het lopende jaar.

In 2016 zijn'de leningen waar de gemeente Doetinchem 100%gar.ant voor staatatgenomen rret ë 3,1 miljoen. Het deel met betrekking tot

GEM Intermeoo is atgenomen met 2,8 miljoen. Wel is de duur van oeze garantie verlengd tot eind juli 2017. Dit was oorspronkelijk tot

31 december 201£. Aan œze garantstelling zit een maximum van € 8,5 miljoen.

Daarnaast is er een nieuwe gegarandeerde geldlening aangegaan van EO, oe voor Scouting Aoothaan. Tevens is er voor een bedrag van E 1,0 mln.

aan nieuwe garanties verstrekt met achtervang van de Stichting Waarborgtonds Sport. Dit betretten leningen voor DZC'68 en DH C.

Gemeente Doetinchem is in 201£ door de BNG voor E 45.000 aangesproken op de garantstelling die is atgegeven aan Stichting k.hterhoekse

ZaaIsportaccommodatIes met betrekking tot die TophaI. Dtt bedrag loopt vooralsnog vereer op in 2017. Gesprekken met alie betrokken partijen

om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen open op dit moment nog.
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Nie1 i n de balans opgenomen rechten en verplich1ingen

Contracten

De meerjar~ tinarciele inkoop verplichtingen voor de gemeente Doetinchem bedragen atgerond ca. € 52,S miljoen.

De meerjarige huur, pachten lease verplichtingen bedragenatgerord ca. € 132.000.

Onzel<erheid CAK

Eenclient die een rnaatwerkvoorziening WMO middels Zorg In Natura (Zin) en, ot een Persoonsgebondenbudget (Pgb)

ontvangt, is eeneigen bijdrage vanuit de WMOverschuldigd.

Deze hoogte van de eigen bijdrage is at han kelijk van een aantal factoren waaronder de leeffip, leeteenheidende inkomensgrens van de aanvrager.

Deze gegevens worden door het CAK opgevraagd bij de Belastingdienst.

I n de wet is bepaald dat de vaststelling van de hoogte en de inning.

oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet wordt uitgevoerd door de gemeente zelt, maar door het CAK.

Door prrvacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAKaandegemeente Doetinchem ontoereikendomde

volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnenvaststellen. Door de systematlek te kezen van het vaststellen

van de eigen bijdragen door het CAK, heett de wetgever in teite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en

volledigheid van de eigen bijdragen geengemeentelijke verantwooldelijkheid ÎS.

Over het boekjaar .2016 wordt naar verwachting in juni .2017 van het CAK een Third party Mededeling ontvangen. Dit houdt in dat de beheersings

maatregelen binnen het uitvoeringsproces van de eigen bijdragen W MO en het CAK voldoen

aan de daaraan te stelleneisen om de juisthed en volledigheid van de berekende en opgelegde eigen bijdragen aan de

aanvragers te waartorpen. Doordat bij het onderzoek voor het geven van œze mededeling de volledigheid, juistheid en tijdigheid

va n de gegevens van de Belastingdienst, de Gemee ntelij ke Basisadministratie, de gemeente Doetinchem ende zorgaanb ieders

echter niet betrokken is, is de Third Party Mededeling net vocoeme om hierop volledig te kunnen steunen ten behoeve

van de volledighed van de eigen bijdragen in de jaarrekening 20'16. Herdoor heett de gemeente Doetinchem onvoldoende

zekerned omtrent de volledigheid van de eigen bijdragen in haar jaarrekening 2016.

Wel kan mddels de mededeling zekerheid worden gekregen dat het totaalbedrag aan vastgestelde eigen bipragengelijk is:

aan de door het CAK geïnde en doorbetaalde eigen bijdragen aan de gemeente. Hiermee beschikt de gemeente

Doetj-ehem in voldoende mate over de zekerned dat de eigen bijdragen in de jaarrekening 2016 juist zijn verantwoord.

Eventuele fTlOgelijke net verantwoorde eigen bijdragen worden inge.ochat als net signiticant cq. materieel.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de 'wet modemisering Vpb-plk:ht overnecsoroerrerrmœn" ingevoerd bij de gemeenten. Op basis vance inventarisatie

van de detinitieve cijters 2016 is: in overleg met een extern adviesbureau de conclusie getrokken dat er voor het jaar 2016 geen sprake is van een

signitk:ant te betalen Vpb-bedrag.

Deaangitte VenrlOotschapsbelasting 2016 dient in beginsel voor 1 juni 2017 te zijn ingedierd. Omdat 2016 het eerste jaar is waarin de gemeente

met deze Vpb-plicht te maken krijgt zal de eerste aangitte extra aandacht krijgen en inspanning vragen. Gelet op ceze extra aardacht zal

uitstel van aangitte venootschapsbelasting 2016 worden aangevraagd.
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Lopende proced ures

Ontbinding kooooveleenkomst

Deze kwestie betrett een recbtbankproœdure dieals inzet kent de ontbinding van een koopovereenkomst waarbij een bedrag

groot € 113.0OD aan schade wordt gevorderd. De vordering van de gemeente Doetinchem is toegewezen voor een bedrag groot € 104.000,

vermeerderd met wettelijke rente met ingang van 20 april2D10 tot de dag van volledige betaling, evenals een bedrag groot € 9.ODOaan

proceskosten. Het vonnis is op 3 augustus 2012 onherroepelijk gewolden. Na de datum van het wijzen van het vonnis loopt een veqarings'

termijn van 20 jaarwaarbinnen het vonnis kan worden geëxecuteerd. Vooralsnog zal het dossier nog worden aangehouden.

Levering bouwgrond

De gemeente Doetinchem heett een koopovereenkomst gesloten voor levering van bouwgrond. Slechts een gedeelte van de grond is

geleverd en betaao. Doordat de tegenpartij niet het lestant van de verkochte bouwgrond kon atnemen, heett de gemeente de partiële

ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen. In totaal maakt:de gemeente Doetinchem aanspraak op een bedrag van € 86.0OD.

In januari 2016 heeft de gemeente beseten tot ontbinding van de koopovereenkomst, waarbijwordt atgezien van invordering van de

nogopenstaande rentetermijnen. Het dossier is hermee atgewikkeld.

Achterstallige huurœnninS�n

Dit betreft de incassering van achterst.alltge huurpenningen en de voldering tot ontruiming van de huurder van een onroerende zaak van

de gemeente Doetinchem. Op 31 december 2015 bedraagt de huurachterstand exclusie! renie en !<Dslen€13.000. In kort geding

vordert de gemeente Doetinchem ontruiming van het gehuurde evenals een titel voor de huurachterstand.

De zaak is geeindigd in een betekening van het vonnis en een gedwongen ontruiming, maar verhaal is vooralsnog niet mogelijk gebleken.

Bestemminasplanprocedure

De gemeente Doetinchem is gedagvaard in verband met een vordering in rechte tot ontbinding en teruglevering van een koopovereenkomst

gesloten op 12 oktober 2006. Onderdeel van de overeenkomst was een bestemmingsplanwijziging waarvoor de gemeente zou zorgdragen.

Vanwege het niet meewerken door de tegenpartij aande planologische procedure heettde gemeente besloten het bestemmingsplan niet aan te passen.

De tegenpartij is van meningdat de gemeente hiermee niet haarcontractuele atspraken is nagekomen en vordertontbinding en teruglevering

van de gekochte onroerende zaak. De waarde van de vordering is in hootdsom groot €1.193.000 te vermeerderen met de wettelijke rente va nat

3december 2012tot aan de dagvan betaling. Daarnaastwordteen bedrag groot€7.0OD gevolderd aan vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten. Bij vonnis van 11 februari 2015 zijn de volderingen op gemeente Doetinchem atgewezen. Oe tegenpartij is daarop in beroep gegaan.

De gemeente heeft zich verweerd in de hoger beroepsprocedure. Op 14 rnaart 2017 aanstaande zal arrest worden gewezen in dit dossier.

VerBrirq œrceel glOnd

Dit betreft een geschil tussen de gemeente Doetinchem en een particulier over een verkrijgende verjaring van een perceet qrord.

Over oeze kweslie is een ",orlopige getuigenprocedure gehouden. o....r de !inanciële gevolgen vall nog niets Ie zeggen.

tn 2016 is een bodemprocedure opgestart door de tegenpartij. Inmiddels is een tussenvonnis gewezen waarbij aan de tegenpartij bewijsopdracht

is gegeven. Aannemelijk is dat in 2017 een vonnis wordt gewezen. De uitkomst van de procedure is nog niet aan te geven.
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WNT ncrmerloq tcpruncäonertseen publieke en semipubliek sector

Per 1 januari2013 is de Wet normering bezoldging topturr=tionarissen publieke en semipublieke sector CiVNT) ingegaan.

Dezeverantwoording is opgesteldop basis van de 'VOlgerdeop Gemeente Doetinchemvantoepassingzijnde regelgeving:

Het algemene WNT maximum.

Het bezoldtgingsmaximum in 2016 is voor de Gemeente Doetinchem € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur ervot omvang

van het derswerba-d,waarbij voor de berekening de omvang van het dienslverbard nooit groter kan zijn dan 1,0 tte.

Voor topturr=tionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingarrg van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden

een afwijkende normering, zo-wel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. Daarnaast geldt 'VOorvoorzitters en leden

van de hoogste toezichthouderde organen zoals de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen een bezoJderingsmaximum

van respectievelijk 15% voor de voorzitter en 10% voor de overige leden Voor 2016 komt dit neer op een bedrag van € 26.850

voor de voorzitter en € 17.900 'VOorde overige leden.

Bezoldiging toptunctionarissen

rl1t)vr N van Wtlat1 Dhr 8 P" ril .i'l reeene

brX1r.Jgtlnx€ , 20.6 :?On ~(l1f.i :?O15

Functle(o) GGmean19sacrataës GfltfÎQr

Duur diQnSM;irbandin2016 1/1-31/12 1/1~31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

10mvangd;''''''''.'hand (in ft.) 1,0 1.0 1,0 1,0

IGQwQ~n t(¥lfunctionaris? "". n•• n•• "".
(FictÎQvQ)dÎQosfoQtrQkkirg? ja ja ja ja
zo net, langQfdan 6 rnaarden binnen 18maanden
IwQfkL.3a.m?

Bezoldiging

geloning 116.979,24 114.083,75 97.043,80 94.699,05

Belas1'.oatGankastQflvQigoedirgen 287,59 3Sa,aS 0,00 0,00

Beloningen h9taalbaaf ap tarmün 14.643,48 Hi277,44 13.255,71 13.617,IS

lro'''1 bezoldiging .3 • .910,31 129.747,87 11(1.299,51 108.316,23

troapasselükWNT-maxlmurn 179.000 178.000 1]9.000 rzaoao
Mativering iooiQnavefs:chfij:ling: N.v.t N.v.t
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Overzicht reserves en voorzlenlngen; oorspronkelijke indeling Nu
,nr,IOnw:hrIJvlng Idool I al.ill.2aI6

nee!De reservewordt 'NIoorsprong gevoedIVOlgensvervangingspanningklelne
vsnuit de budgetten uit de investeringen
kostenplaatsen

11·12·2a161 Rentelvoe<llng
bljsehI1jvln

onttrelcklnil benodigde omvang voorstel

Algefl1efle, reserves

algemene reserve grondexploitatie Algemene reservevoor afdekking
tekorten ver liesgevende
grondexploitaties en overige
bedrijfsrisko's binnen hettaakveld grond
exploitatie.

H96.0oo IO.OII.OO~1 jl. ~onbrmIVoordf!lige ex.ploitatatie-saldi \QO
vccrgeschreve grondexploitaties.
n methodiek

bbv

Afdekkingtekorten ve r!lesgevende
grondexploitaties

De gewensteomvang vandeze reserve
wordt jaarlijks berekend in het MPG.

Reserve toevoegen aan de algemene
reserve. Zie toelichting in notitie.

algemenereservevoor algemene risic.o'slHet dienen als finarcteel
weerstandvarmogen (buffer) voor het
opvangenvan in principe orrcocraene
financiëletegenvallers.

Tó~ -aigemene reserves

J 8es1:emini~gsr:eserves

reserves:onderhoud
reserve kleine Investermgenfac.ilitaire
dienst en huisvesting

Het egaleeten van de kcsten vande
lnvesterirgen çande Bcilitaire dlenst,
betreffende huisvestingskostenen repro.

11Jl90.0oo

24,8J16,!l00

194.000

1336.000

1.510.0aa

14.584.000

24.595,000

19a.000

1.829.000

2,a21,000

f\legatievesaldi begroting/jaarrelS�ningen
vanwegespecffeke raadsbesluiten I

Voor toelic.htingop de gewensteomvang
van dealgemene reserve wordt verwezen
naar paragraaf.2:Weerstan.dsvermogen.

Reservebandhaven

neefHet verschil tussen het jlarlijks
beschikbare budget en de uitgaven.

Het. verschil tussen het jlarlijks
beschjkbare budget en de uitgaven.

In overeenstemming met meerjiren IReserveopheffen.
vervangingspan huisvestingen repro. Zie notitie.

In overeenstemming met speelruimteplan. IReservevooralsnog handhaven. Vóór
31~1.2~.2017cnderhcudspen. enders bij
JR..2017 alsnogopheffen. Zie notitie.

~I Bij de \tiStstelling van de notitie reserves
renteomsklg en voor:z:ieningenin .200.2 iseen bedrag

afgewnder.d voor dekking
investeringsBsten \'an een œ.ntalgrote
projec.ttm.Daarnaast is tot en met het
par .wOS isde eenrralige 'Vrijval\'an de
investeringsBsten toegevoegdaan dez:e
reserve. Nu wordt parlijks alleen oog
rente bijgeschrevenop delSereserve.

Gedurende 40 jaar (miv .2003) wordt
parlijks een bedragonttrokken ter
afdeklcing\'an irwesteringslssten.De
onttrekking isgebaseerdop B% \'an het
invesU!ringsbedrsgen loopt jlarlijks af met
de vrijval wn de investeringsBsten.

De reserve is toereilS�ndom dejaarlijkse
in\'E:.steringslastenop te kunnenwngen.

reserv~speetvcoraiemngen Opvangenvan schommelingen in de
kcsten vanvervangingen renovatie van
speeltoestellen.

p..1 Positievesaldi begroting/jaarrekening
renteomsag

jalJœ.rlijks(geiooexeerde)dotaties
onderhoud per gemeentetijkgebouw.
exploitatiessaldi gemeentelijke
a«.ommooaties en verkoopopbrengsten
fEmden.

WerkelijlS� jlarlijkse cnderbcudskcsten
aan gemeentelijkegebouwen en negatieve
exploitatiesaldi wn gemeentelijke
a«.ommooatÎe:S.

In overeenstemming met meerjirenplanningI Reserve vooralsnog hardhaven
wstgoedfon.ds Beoordelen of dit een voor:Z:iening

moet worden.

Het in stand houden van de
gemeentelijke scccmmcderes. coer
:Z:overheteen weu.elijlS�tsakofeen
gemeentelijke ambitie betreft of wnuit
strategisch beang eigen.domwenselijk is.

15.044.000 14.569.000 Opheffen en saldo toevoegen œn een
nieuw te vormen Reserve.dekking
kapitaallssU!n.

S Ireservevastgoedtcnds

rnserves:onderhoud

rnserves:kaDttaallMten
reserve dekking in\'E:.steringslastengrote IDel9:!reserve is bestemdvoor de
Projec:::ten jlarlijkse .dekIcing\'ande

investeringsBstenvan een aantalgrote
projecten (aa. net Brewinc.,nieuwbouw
schouwburg Amphion).

Reserveverbouw Havenstraat 7B...a0 en IDeklcingdeel investeringsBsten
herinrkhting gemeenœwerf nieuwbouwen verbouw pand

HavenstraatBO (.huisvestingbuta).

I Jl76.0oo 1.810.000 ~I Bijdntgen\'anuit.div. reservesen
renteomsag voorZleningen

Afdekking irwesteringslastennieuwbouw
Havenstraat 7a-BO en herinrichting
gemeenteweri.

Gelijkaan afte dekken .deeIvan totaal
in\'E:stering

Opheffen en saldo toevoegen œn een
nieuw te vormen Reservedekking
kapitaallesten.

~

reservea~hrijving brandweerka1erne IDeklcinginvesteringsBsten
brandweerlS�..terneWehl

130.000 110.000 De reserve is toereilS�ndom dejaarlijkse
in\'E:steringslastenop te kunnen \'3.ngen.

lJœrlijkse investerirtgsBslen~I P.entebijs.c.hrijving
renteomsag

Opheffen en saldo toevoegenœn een
nieuw te vormen Reservedekking
kapitaalissten.



Middelen voor inrichting kentoren

voontelnr.1Om.chrijving doel aI-a1-2016'

358.000

31-12-2a16/ R'lIMlvoeding
bij.chrijvin

De reserve is 'lDueikeod om de jaarlijkse
jnvestertngslastenop te kunnenwngen.

onttrekking benodigdeomvang

9 [r-eservehutsvestmg inrichting kantoten 326.000 j"lVaraf 20 ... geentcevceglngenmeer-aan IReservedient vanaf2(114alsgedeeltelijke
renteomslagdezedekktngsreserve, dekkingvande invester-ingslasten

voorvloeiend uit krediet kantoor
inrichtingDeze investuing schrijvenwe in
10juraf.

Opheffenen saldotoevoegenaaneen
nieuw te vormen Reservedekking
kapttaallasten.

10 [reservebcvenwfjksevoorzieningen Hrerc ertng "bcvenwjkse grote
infrastr-ucturelevoorzieningen":werken
met bovenwijk.sefuncties,diefunctioneel
dienstbaarZ:ijnaan dewijken.

6.080.000 1.311i.000 j"lVla afdracht per verkochte m2grond: €
renteomslag25 pu m2voor woningbouwen € IS

per m2voor bedrijventur£inen.

Confonn jaarlijksvast te stellen notavoor
dekomende 10jaar. Betreft
investeringslastenvan in nota opgenomen
investeringenvnl in de infrastructuur.

De reserve is teerelkend om de jaarlijkse
jnvestertngslastenop te kunnenwngen.

Beser-ve handraven.

Illre.serveafs-c:hrijvinghertnrfchtjngwegen IDekkingkapitaalla.stenvoor de komende
jaren voor de investeringeninwe&en.

Opheffenen saldc toevoegenaaneen
nieuwte vormen Reservedekking
kapitaallasten.

121.000 126.0001 jo.l R£nt£bljschrljvlng
renteomslag

Jaarlijkselnvester-trgslasten De reserve is 'lDereikendom de jaarlijkse
jnvescertngslestenop te kunnenwngen.

12 [reserve nieuwbouw hetTimpaan Reserveter gedeeltelijke dekkingvan de
jnvestertngslastenvan de nieuwbouw in

""C 2(106van de Timpaanin devoormalige
~ gemeenteWehl.
ill I
~ 13 reservemeerjarenplanning a....ooo 66.000 ja.. infkLtie Het restant bedragisgeres£l'Veef'dvoor hetIRe.s£l'VeopheffEnper 31/12/l0 16â onderwij-SgebouwenMOP oplossenvan de klimnt problemen in het IRe.sœrendsaldonaaralgemeneres£rVe
Q Kleurrijk. Op dit moment loopt een pilot
~ voor hetoplossenervan. I

~ 14 reserveonderwijshuisvesting Dekkingvantoekomstige invesœringen 9....2.000 9S2.0(l(l ja. Middelsstructurele vrijvalvan JWlrlijbe.investuing.slasten De reserve is 'lDereikendom dejaarlijkse [Re.s£rVehandm.ven.3 onderwijshuisvesting. rt!l1teomslagkapitaallastenhuisvesting:onderwijs. investeringslasœnop te kunne.nwngeo.
<D incidenteelmet spedieke toevoegingen
~ aanhetgemeentefondseo
~ rentebijschrijvin~.
~ 15 reservedekking kap.lasten Dekking inve.sœringslasten.schoolde. 2.179.(I(l(l 2.1+f.000 ja. Eenmaligevoedingvanuit algemene IJaarlijkseinvestering.slasten
o nielMo'b.schooldehaven Haven renteomslagrEServe
(l)

<öl

IHi.OOO 1.128.000 ja.1Rentebijschrijving.
renteomslag

JWlrlijkseonttrekkinggelijkaan deparl [kseIDe reserve is toerejkend om de jaarlijkse
lnvesrertngslasœnvaneen deelvan de lnvestertngslastenop te kunnenvangen.
investering.

Opheffenen saldc toevoegenaaneen
nieuw te vormen Reservedekking
kapitaallasten.

L)e reserve is 'lDereikendom de jaarlijkse
investeringslasœnop t<£.kunnenvangen.

Opheffenen .mldotoevoegenaaneen
nieuwte vormen Reservedekking
kapitaaUasten.

~
161reservekunstwerk Dekking inve.stEringsla.stenkunstwerk

Wehl
Opheffenen .mIdo toevoegenaaneen
nieLlWte vormen Res£rVedekking
kapitaallasten.

18.000 9.000 ja.[Rentebijschrijving
renteom.sag

lJaarlijk.seinvesterirtg.slasten Het monumentje.i.sgereali.seerden wordt
onderhouden door Buha.
De investering.slasten:tijn inmiddels

~ 17 reservebonusuitkeringaandelenBNG Deelnamein de NV SankNederlandse 16a.(l(l(l 16B.(I(I(I ja. Geen Gi •• .... , __Q_

o Gemeenten.Dae reserve i.sde renteomslag kapimaluitgaven(deeJneming). nieuw te vormen Res£rVedekking
(j) œi:enm.m!:ervanonz:eaandelen. kaDitaailasten.
~ la reservedeelnemingKondor Wessds Betreft deelnemingKondor Wessels. 11.~(lO 11.(1(1(1 ja. Geen Geen Gelijk aande deelnamebij degeactiveErde Opheffenen .mldotoevoegenaaneen
ill Deze reserve is de ti!genhangu van onZ:e renteom.slag kapitaaluitgaven(deeJneming). nieuwtevormen ResErlfedekking
r aandelen. k,apitaallasten.

on

Cl 19 reserve.stimuleringsfonds Deze reserve iseveogrootals de 2.7~•. (I(I(I 2.919.(I(l(l ja. Rentebijschrijving.Neutraal met rente In de raadvan.september2(1(19iseen De gemeenteneemtdeel in h-ethet IOpheffenen .mldotoevoegenaaneen
<D volkshuisvesting middelendiegemeenteDoetin-c:hem""" renteomslaginvestering. verddinggemnkt voor de inmt van de revolvingfund (RF)van destichting nieuwte vormen Reservedekking
8 heEftuit.staanin hetStimuleringsfonds middelenin dit fonds. StimuleringsfondsVolkshuisvesting(SVn). kapitaallasten.a volkshuisvesting. Degemeente kanaarrwij:tingendoeovoor
Q welke projecten de middelen(leningen)uit
~ het RFil"ltetten.
(l)Z; 20 re.serveaandelenvitens Deelnamein 'MI.terbedrijfVitens.Dae 63.0(l(l 63.(1(1(1 ja. Geen Geen Gelijk aande deelnamebij deg:eactivurde IOPheffenen .mldotoevoegeoaaneen
~ ~~~_ is de te&enhanguvan onZ:e renteomslag kapitaaluitgaven(deeJneming). nieuw te vormen Res£rVedekking

reservegemeentelijkw..stgoeden
verplichtingenmv cultu~1e instellingen

Res£rVevoor dekkingan kDstendie
komenuit het afstoœnvanpanden(o.a.
b;bllotheek)

jo.
renteomslag

Met de jaarrekening2û1S is besloten
het saldotoe te voegenaandeAR en
de reserve0p te heffen

~
C
C
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nr.1 Omschrijving

reserves overheidstaken
21 [reserve burgerzaken

01-01-2016

"œ!jaarlijkse. dotatie. wnuit de exploimtie..

319.000

J 1-12-20161 Rentelvoeding
bijschrijvin

pnttrekking

~
ill
Ql

~12+öe~e'OCBaIdomein I I "I·· I I I
~I
3:
(1)'
~I
Al
Si
~i

22 [Reserve maatschappelijkeopvang
regionaal

doel

Middelen bestemd voor ha: product
burgeœken. waaronder ver-klezlngen,
paspoorten en rijbewijten.

Middelen bestemd voor de regtonale taak
die Doetinchem heeft i.h.k.v.
maatschappelijke opvang/huiselijk geweld.
OGGz: en versevingszorg.

Risico'sen uitvoering taken sociaal
domein

IH.OOO

1.;33.000

'73.000

1.733.000

1.699.000

neelSa.ldo van inkomsten en uitgaven op het IsaldO van inkomsten en uitgaven op het
product burgerzaken. waaronder product burgerzaken. waaronder-
verkeztrgen, paspoortWl en r-ijbewijzen. ve.rkiEiingen. paspoorten en rijbewijzen.

neetRegjonalegelden Regjonale. gelden

benodigde omvang voorstel

~l [overige bestemmin~reserves

§I 1 reservesoverheidstaken
(1)1

~ 24lreservevolkshuisve.sting

'"
~I lTotaai bestemmingsreserves

S ITOTAAL RE;SERVES
c
:;;!.
1'0o
C')

®

neelGevcrmd bij de vaststelling ven de
[aarstukken 201l. De. reserves
bij:z:onderebijstand. WWB. WMO. MO
lokaal, MO regiol'Bal en jeugdagendatijn
cpgehevert en overgegaan in de reser-ve
sociaal domein.
Het duJ MO regionaal staat in een

Onttrekking vindt plaats bij nadelen op de
budgetten. Een deel is al bestemd voor
bijv. [eugdegende. Eventuele mutatie op
deze reserve gebeurt bij de jaarrekening;
niet in de begroting.

Oe reservewordt ingeât voor de kosten
van de regionale woonvisie 20 16 e.n 2017.

Onttrekking vindt plaats obv raadsbesluit INog neder- te bepalen obv
bij financiuingsaanvraag Amphion. mee.rjar£f1progno.severvangingen.

Reserve handhaven

neelGeen

West-ellen het plafond op 10'%van de IRe.serveoPhefFenen saldo naar AR.
uitgaven op het product burgerzaken zijnde Resultaat op dit taakveld loopt mee. in
ca. € 320,000 jaarrek£ningre.sultaat en -analyse

Niet neder bepaald. Na bestemming van het
rek£ningre.sultaat2016 is de crrtveng
Ivan deze reservre € 618.000. In 2017
zal hiervan € 512.000 worden ingezec
voor het r-egionaleWmo-deeJ
voor Veil ig Th uis.

IAfhankelijk van de latere Deeetneheeue
kaderrappcrtagea.

I

voorstel: Betreft r-lsccreserve,
Daarom opheffen en saldo aanAR
to£l/oegen.

Dit betr'" 2 X€ 15.000. Reserveopheffen uiterlijk per 31-12-
12017.

Reserve handhaven

IVoor.sœl:Opheffen per 31-12-20 16



nr.: Omschrijving 01.01'·2016 J 1·12·20161 Rentelvoeding
bijschrijvin

onttrekking benodigde omvang voorstelldoel

28 Ivoorziening afvalverwerking
vcorzjenmeen door derden beklemd

Het egaliseren van de uitgaven En

inkcrnsten die in het kader van afval
inzameling en verwerking wor-den
Igemaakt met als effect dat een nagenoeg
utabjel tarief atvalstoffenheffing wordt
gehanteerd.

1.szsooo 1.768.000 neelOver..iichotten op de jaarlijkse kcsten en ITekDrten op de jaarlijkse kcsten en
Inkomsten op het product: afval inkomsten op het product: afval

Afhankelijk van besluitvorming in de raad. IVoorziening handhaven

2j Ivoorzi£lling compensate borneo-natuur- IHm: in stand houden en uitbreiden van
het bornenbestand van Doetinchem

82.000 83.000 neelVindt plaats door derden Uitgaven ten behoeve van het in stand
houden en uitbreiden van het
bornenbestand van Doetinchem
(com penserend gro£n op basisvan de
V8..Stgest£ldebcrnenvercrdenjng).

De ontvangen bedragen voor de kcsten van IVoorziening handhav€(!
de kapvan de boom plus een vergoeding de
waar-devan de gekapte boom en de
gereeltseerde kosten worden in de
£xploitatie verwe-kt; Het jaarlijks saldc
wordt in dezevoorzi£llingopgenom€(! ter
dekking van nogaan te plant-en
cernpenserend groM.

cl' 30 Ivoor:ti£llingafkoop.somm£ll
~I begraafplaatsen
Q)

De voo r:zlening dient ter afdekking van de!
Ijaarlijkse kDsten voor onderhoud op de
begraafplaat..s£ll.

1.680.000 1.7.....0001 ja.,~aarl~ksentvangen afkoop.sommen in
rente.om.saglverband met cnderhcudsrecht graven.

Onttrokken worden de ast€(! die wij
hebbeu voor onderhoud van de
begraafplaats.

De voorziening moet toereikend :tijn om IVoorziening handhaven
jaarlijks de lasten in de £:(ploitatie op te
kunnen vangen.

<131lvoorzi£lling rioolbeheer
0,
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Het egaliseren van ste-k schommelende
uitgaven voor onderhoud. vervanging en
'ver-betertngvan het riolenngsstelse! met
als effect: dat een nagenoegstabiel
rioolrecht wordt gehanteerd.

6.551.000, 6202.0001 neelOver..iichotten op deexploitatie- en
tnvestertngs-kosten voor riolering.

Tekorten op de e(ploitati£... en
investeringskosten voor rioluing.

In overeenstemming met mmr;a.renplanninglVoorziening handhaven
GRP. Geectuaüseerd GRPwordt in eersœ
helft van 2016 door de raad w.stgest£ld.



nr.IOmschrijving doel 01-01-2016

9.161.000

31-12-20161 Rentelvoeding
bijschrijvin

voorstelonttrekking benodigde omvang

voorzienin«en door derden beklemd 9.892.000
vccrzsemegen voor
verplichtingen.
verliezen en risico's

32 [penslcenvoorzïenfngwethouders Devoorziening 'WOrdtgevormdvoor
wethouderspensiceneningaande20II.

2.~.000 2.946.000 neelJaarlijksstorting/onttrekking t.l.v.
exploitatiebegrotingop basisvan
geactualiseerdeberekeningengelijkaan
deduurwn 2 raadsperioden.ofwelS
par.

Jaarlijksstorting/onttrekking t.l.v.
exploitatieb~roting op basisvan
geactualiseerdeberekeningengelijkaande
duurvan 2 raadsperteden. ofwel 8 jaar.

Overeenkomstigjaarlijksegeactualiseerde
berekeningen

Voorzi£lling handhaven

Dezevocrzienlng is gevormdom aan
wachtgeldverplichtingen.
pensioennopbouwen
cutpecementkcstenvanwachtgelder.;te
voldoen.

271.000 304.000 neelJaarlijksstorting/onttrekking t.l.v.
exploitatiebegrotingop basisvan
geactualiseerdeberekeningengelijkaan
de duur wn:2 raadsperioden.ofwelS
par.

lJaarlijksstorting/onttrekking t.l.v.
exploitatiebegrotingop basisvan
geactualiseudeberekeningengelijkaande
duurvan2 raadsperteden. ofwel8 jaar.

Overeenkomstigjaarlijksegeactualiseerde
berekeningen

Voorzi£lling handhaven33lWach1geJd/outplacementvooriiening
lweehcuéers

34 voorzieningflo brandweer Ten behoevevanFLO lS 1.000 627.0<l0 neeBij2efinancile monitor 2010 Gebruik FLO In2017en 2020 'WOrdtnoggebruik
~ brandweerpersoneel gemaaktvan de:z:eregellng.De huidige.m benodigdeomw~ isgebaseerdop een
~ berekening. I

Ó 35 garantievccrzerung eigenrisicodrager Werkg£>fersin de-sectorOverheld en 711.000 350.000 neeBij vaststeJlingjaarrekeni~2<l12en 2013Jaarlijksstorting/onttrekking op basisvan Jaarlijksstorting/onttrekking op basisvan
Q WW Onderwijszijn egenrtsiccdrager- voor de geacruallseer-deberekeningen. geactualtseerdeberekeningen.
:2i Werkloosheidswet0NWJ.
ffi 36 voorziening individueelloonbaanbudget In decao:2011-2012zijn afspraken 0 0 neeJaarlijkseen \'UtE. bijdragevan212.750 UiWlvendoor personeelin het IS�..derwn Nihil Voorzieningopheffen per31-12-20153 gemeentepersoneel gernaaktover fase I vanhet vanaf 2013tm 2015. leepbaanbeleid. en resterendsaldotoevoegenaaneen
(D lccpbeanbeleld.. Per 1-1-2013komter nieuwtevormen reserveorganlsatte-
z; gedurendedriejaareen individueel ontwikkeling
::::J leepbaanbudgetper wer-knemer
~ beschikbaar;Dewer-knemerskunneng hier tot en met2015 aanspreekcp
ill. rnaken.

Voorzieninghandhaven

Voorzieninghandhaven

œ
5
0.
~

voorzieningen voor
verplichtingen.
verliezen en risico's 3.31l.000 4.221.000

TOTAAL VQORZIENINGEN

TOTAAL RESERVESEN
VOORZIENINGEN 73.961.000 16.851.000

0..œ
()
o
'"â
~
~
~
5
(Q

0..
0.
N
N
c;

2
No~~

~



Overzicht reserves en voor:lieningen: nieuwe epzee per 1·1·2017 N"

Algemene reserves

8"~~~'lnr.1 Oms<hdj";ng Idoel I 0'1-01-10161 31-1:1-1016 -Ranta I Rarlta Ivo~in,g
bijsc:hrijvin bijKnrijvill

anttl"'áklcin,g benodigdeomwng 'IOorstel

Algi!mflM
directeur

-;g
ill~
<o
>:;
~
al
3
(I)

S
:::J
(Q
(f)
Q_
o
ill.
(I)
S'
Q_
(I)
:::J

0-
(I)
::7
oa;
:::J
Q_
(I)

g
Q_
(I)
(')

g
~
(I)
<(I)
È
ß)
::::l.
:::J
(Q
Q_

b.
l'V
l'V
c
~.
l'Vo

""

I lal:;:êmeJH!r~w: voor slgl!nlt!M:retcc's IHet dier.fI'Iajj fiI'flI'rl:Î*[
weersteedvermcgen(buffe)voor het
apwl'¬ ff;r.var. il'! prir'l<:ip1!:Qlwo<lrzielW:
fil\a...cië:lf:t~r.wJIe:~.

Opte tetten bestemmlegsreserves

17890.000

8.581.000

14.584.000

12.094.m

TotaalalR'emenereserve 26.678.000

Bestemmin gs reserves
R.eservesvoo ronderhoud

hoofd MO I 2 lreserve speewQorzieningl!l\ OPWI'@!I'IWI'l:i'l:oommt!liI'Q1!1\ in di!
koiti!1'l Vl:1I'l v-eI'\'Bl't6ins t!1\ l'eoovatie \91\
s~ltœsti!IIe:r..

I\a-ofd FO I 3 IItie.Nt!'II8:itgœdfor.ds Hdir.S1arrdl',<lude:r.var.œ
1gemi!el'ltf:lijk.e:accammodatie:s, voor
IZOVS'het *"wettt!:lijk1!:task (If f:t!:1'1
ge:mi!el'ltelijki! ambitie. bel!'e:ft cl var.uit
stratf:29ch bel:iI'Q1!:R1!:r.OOrnWI!"'*liik ii.

26.471.000

194.000

1.336.000 1829.000

;"1 ja,lp-ositit!:w saldi b<f:::iill'Otil'G'jiarrekt!nil'Q
!'e:l\te:amslag renteom9lag

198.000 ~'I~t w~l'.il tlßS1l:l\Mot"rlijk.i
il\flatiecorrecti b6cl'.ilc:œre:buQ,:Jf:t11:l\de;uitgaven..

jal ja.~arlijlr3 (g11:iM:!ex~rde)dotat~
il\flatiecorrecti or.dt!:rhaudpf:r gem~l'It11:lijlc:g11:balM',

11:t!:Xploitat~ldigt!:mf:e:l\tf:lijlc:f:
ae«lmmodatie£: f:1\vf:rlcoopopbl'f:l'¬ ;;ftf:1'I
hBlr.dt!:l\.

Negatif:W saldi bes I'Cltil'l9fjaarl'f:kf:l'liref:1\ Ivoor töelicfvt il'¬ -0 Pde gf:\\lf:Mf: cmval'lg
Ival'M'. 9~ifif:lc:f: raadibe:9luitf:1\ val\ de;a@!:mf:l'lt!:ri5f:rwwordtwrwe:zf:1'I

naar paragraaf2 Wf:I!:l'3tar.d:wf:rm-ogel\.

'Wf:rkelijk11:"rlij~QM:!erhauS�kcstf:1'I III\CWI'f:f:Mf:mmil'¬ mf:t mf:1!rjal'f:l'lplal\l\il\gIR~I'W:VOOrabOOg handhaven.
881'1gemf:1!l\telijk11:gebalM'f:1\f:1\ rre:gatie:Vf:l/tatgoedtcl\ds Be:oordele:l\cf dit *1\ worziel'lil'¬ 
explcitatiesaldi val\ g11:mf:l!:l\tf:lijk11: moet wordel'l.
ac:-c::ommodat~.

Hetwr9>ChiltlßS1l:l\l'.f:tjaarlijlr3
b6chikbare buQ,:Jetel'l de uitgavf:l'I.

II\CWrf:eMf:mmil'¬ mf:t s~lruil\ltt!:plal'l. IRüf:~ vooraboog i'aM:!l'.aven.VMr
3I-I 2-20 I 7 ol'lde;rhauS�plar.,al'ldersbij
IR20 17alSl'102a Dheffel'l.Zie l'lOtitif: .

Deze r~w bestaat uit dewQrmalPg.!
a~f:mf:1'If:1'f:5>I!~a~f:mf:r.e reserve
gro~plaitatie en reserve sccae!
domf:il\.
Wij stf:Ilf:1\war om de \'O@!:I\.S�
~~ op tf: Moffenf:1\hUI\setdc toe
tf: wegen aal\de AR:
- a~f:mf:r.e 1'f:5>I!N"f:g~~ 6.9%.000 ,r
~8.821.oo0
-reserve scceet ocmelo ê 973.0ooi€.
973.000
- geserve burgerzakt!:1'1~ 174.000,r€.
]1').000
- R~N"f: MOP €. 84.000 ,r €. 66.00:>
Reseweg1!:m.\9stgœd(-cf be:sluit
IJIUOI~)~ 15-4.000

hook! I 4 IRüf:~ dekkil'lg IS�pitaaliastf:1'I
ß.1!:drijiv
\'Ot!:rire

reservesaooernaud
Reservesvaar dekking van (lcapitaal)lasten

Dt!:kkireval\ IS�pit8l3i1aitf:1\\91\ bij df:
jaarl'f:kf:l\il'¬ 20 16be$kltf:1\actÏWI

hoQfdFO I 5- Il'f:5>I!rYf:bawl'M'ijlse vaorziel\il'lgel\ Fir.al'lCit!:ril'¬ "bawl'lwijbi!grotf:
il'lfrastructur11:Ie:"lKIorzie:l'lil'@!:l\"!Wérkf:1\
mt!:tbavf:l'M'ij~ ful'lct~ dit!:ful't-ctiol\f:1!1
Idiel\stbaarziil\ 881\de wiikf:l'I.

~

Df:kkire val\ tQf:komst Pg.!i1'IW:St.f:ril'¬ 1!:1\
IQl'Iderwijihuîwestil'¬ .

1's30.ooo

23.')12.000

6.œ:>.OOO

942.000

1..011.000

2].]8].000

7.364.000

~,
rent-eomslag

9~2.000

;"1 ;"IVia afdra-cMf't!r wrk-o-cMf: m2 groM:!:€.
rel\teomslag ri!l'lt-eomslag250pe;rm2 voor wOl'lil'¬ balM'11:1'1€. 15-

per m2 voor bedrijvel'lt1!:rrf:il'lel'l.

;"1 ja'IMiddeb $lructurele: vrijval val\
I'f:r.teomslag ri!l'lteomslag IS�pitaallastf:1\huiwtitil'lg <lr.S�rwiji,

ir.cidél\tf:e:1mt!:tsp~ifie:ki!: tce:v<lf2il'¬ t!:1'1
881\het gémi!:1!:l\t1!:f<lr.dif:1\
rel\ti!:bi~hriivil'Q.

r.e-eIRegionale:geldel\

I'Iê1!:IG1!:fl1'l

r.e-elParlij~ dotstif: Wl'luit de 1!:)(ploitstie:.

,Col\form jaarljj~ \Bit tf: stf:11e:1'Il'lOta\IOor 1?1!:~~ istOf:l'f:ikf:M:!om de jaarlij~ IR~rve har.dl'.avel'l.
ide komf:r.dt!:10J88r.Setreft II\W:St.erlreslaitf:1\op tt!: kul'lr.!1'1V&1\g1!:1\.
il'lvf:stf:ri~lœt-eI\\'81\ il\ l'IOta opgeoomf:1'I
il'lwst-eril'Qf!l\vl\l il\ de Îl\frastructuur.
aarlij~ il'lvesteril'¬ smtf:1\ lOf: I'f:5>I!NeistQf:reikf:nd om de jaarlij~ IRt!:*Nf: harodhavel\.

il'lvestt!:ril'¬ slail:1!:1\QPtf: kul'll'lel'lval\gel'l.

Of: ~NI:!: wordt il'lge:zt!:t"lKIorde kœt1!:1\ IDit betreft 2)( €. 15-.000.
lval\de l'1!:S!ionalewool'lwit!:2016f:1\2017.

Regior.alt!:gt!:ldel'l Niet rOOf:rbepaald.

IOl\ttrekkire vindt plaat~obv raadsbf:Sluit INog nader tf: bf:palel'lobv
bij fil\8r.cie:riresaal\vraagAmpl'.iol'l. m-f:f:rjare:l\pl'Clgl'lO~vf:rV"Sl'¬ il'@!l'I.

Afhral'lk-elijkval\ besluitvormil'¬ il'lde raad.

NielM' gf:"lKIrmdeI'f:5>I!Nf:

Na best1!:mmil'¬ val\ hf:t
1'f:1c:11:l'Iil'¬ l'f:Sultaat2016 is de omval\g
\'81'1delf: I'al!Nre ~ 618.00:>.11\20 17
zall'.ie:rV"S1\€. 5-12.000wcu'del\ i~f:t
"lKIorMotresior.ale:Wmo-deel
"lKIorVt!:ili2ThuÏi;.

I'raofdMO I 6 1~N"é <lr.dt!:lWijihuîwestil'¬ 

31.699.000

resi~ur Middele:l\bestf:md \IOor de resiar.ale:taak 1.733.00:>
SD die:D<lf:tir.chem Iw:e.ft L".k.v.

maats>ehappelijkf:Qj:MlI'¬ /huiH:lijlc:geNf:1d,
OGGz 11:1\v1!:l':ilBvil'¬ szorg.

hoofd FO 8 I'f:5>I!Nf:"lKIlkshuiwf:Stil'¬ Rt!:*Nf: tbv wrbâ-e1'f:1\VQlbhuiwf:Stil'lg
il'ldt!:brede:zil'l val\ l'ret WOQrd.

hoofdMO ') I'f:5>I!Nf:verwl'Igil'lgsiI'lVf:S1:f:rÎI'@!:I\ Col\form bt!:s:luit"lKlrmil\graadval\juli
Amphiol\ 20150wordt rt!:*~ gevormd <11\1

tOf:komst~f: wrV"Sl'Igil'¬ sÎl'lvf:steril'@!l\
Am~hiol\ [~Itf:liik~ tf: kU1'I1'lf:1\ I olI'raofdFO I 1011'aI!N"f:spaerrÏi;iro ID-eraad Iw:e.ft be$latf:1'Iom gefas.e.erd ') 666.000

WOl\irebolM'Strategie milj~1\ be9chikbaartf: stelle:l'Ivoor de
h1!:rijkil'¬ val\ de;woI\Îl\gbalM'Startegit!:.

I
averi.2Bbestemmjn~reserves 1.757.000 1.458.0001

I
"Fataal bestemminnrese.rves, 34.11.1.000 36.184.0.0:0

TOTAAL RESERVES '60.6·92.000' 62:863".000

R~~ opl'n!:Jfl!:l'Iuit11:rlijkf>l!:r31-12-
2017.

""'111\-Cidel\t1!:fl1bf:9>Chikbaarge:stelde lOt!: raad Iw:eft "lKIQrtw* proje:d:f:1'Ial
middalel\ (3 miljof:1\2016,.2 miljot!:1'1 be:9lat-e1'lom totœl €. 4.,8miljoel\ il\ tf:
2017,2 miljoe1\2018i!:1\2 miljoi!:1\201,». zettel\! il'l2016 €. 3 miljo1!:I\t!:1\il\2017 €.

1,8 miljo1!:l'I.Saldo ultimo 2016 ishie:rdoor

R~Ne har.dl'.avel'l

R~rve handhavel\
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ParaafV00rwaarmerkingsaoeleil'lden behocende bij de c0ntroleverklaring d.d. 22juni 2017:



IMinisterie van Binnenlandse Zakenen
Konlnkrllksrela,les

~

@

£slm
§



'SiSá~ ..iOnè wr.ilntW®rdlti,îiiinfPtmilti~f2lU:6:j)jj arónd Wil' attika,I3 'Váii, de,........linaJnJÓl:I{Ja~~,iI(reli:kilia ·sillll" ,a.d,: 1:0:.iaóÏlaï'i12017 "
·(i)CW j (1)10" , J,(v'olwà{l~Îiën), O,ndèrVliijs'] :'Ii'~r§tf~ktë'liitkërllng rN!la~li')', :Bestegir:'IJ'~ja1!f.1it\{Ëlned4çatia, . Bes!~i[ig, G'aarlij,yan, ~tie I !'lest'édlng·Oa,..'r T.) van eaLii;'atie' Tén minsie .Sg91~.mest"eelihl!ln

:~Q15-20~'il' • . bil rßÇ!s gil alllt~ra ËlÉlriël'eder~:~n.rGç's I tötäal' (automallsçh). raê's.

I jöllpee ifa,utem!!listlj)

.:P~",içipatiewel'
I
I

I ;:Conl@cläemeen:tI!n 'I I.
0

I A'ar.r;iconlrale ß: ,A1#d êOntróle 'El, Aard'conltole rfl AaftJ'oontro/e. nvl. fA,8(d êOntroi!! .qvl
I ,:l()~ë~lg(/?ùirJlriè~~._ijlO,zQj, .. ln~iealii!!niJ!I1mer' {'JjO.j'02,: , Jf]dicâJornumm.er: 'IJ tOLo~ lilr!~IP!~ymml!!.r:, lIto .?rQ41 ]ll_dicpIQrnummä~:,'IJ)tfi l'(!Q

.,),.: € 658,353 € 658.353 €0 €,65U5~' 'ia~

I, :Rèsèr:v:'éring'b'l;Istijdingvan l©nilreKking'b!l$tE~fin9'Yan ' ;

'I ' epl,l!;s:tië:lnlaar.'Tvoorvol{l,end [(jIiÏytlltië in·'lliar.T'van,yólgend. I,

~I
!, : kBJler:löèrjaar.Giiilr T.1 ij 'kl!l~lide:rj,!làr Oaar,ir..1 )1

I!I
Aarglconltole''R i J),ard'ctJdlro/fi,f,

Indi<iaJß!lll_yll1gJer:'I),IC)'_I Q6, ~ 'lPgça!1¥nU(llll)et; ·D·t-fit1).1
Q; II. 1 € 7.775 €0

f I&M E11B Nalionaal Hi,eronder per regel één Besteding (jaar T) ten laste van Besteding Gaar T) ten Iaste van Besteding Gaar T) ten laste van Besteding (jaar Tl ten laste van TerLJggestort/verrekend i[l'g0,á,ar

Samenwerkingsprogramm b:Schikkingsnumm er en in de provinciale middel en eigen middelen bijdragen door derden = rentebaten gem eente op door T) in verband met niet ~:'_,
!' contractpartners (niet rijk, provincie verstrekte bijdrage NSL uitgevoerde maatregelen' 'i':'"

~
a Luchlkwalileil (NSL) kolom men ernaast de
SiSa lussen vé'rantwoordi ngsinform atie provincie of gemeente) o~~E

I
medeoverheden U
Provinciale beschikking

I
~t'~/r

en/of verordening iT;:;;-
Gemeenten en I~

~
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) (SiSa g ~~:,~;

~
tll~ElDn lI'norlD""arhaAan\ '11'>"

1;1 Aard comtOle n.v"- Aard controle R Aard comrole R Aard conrrale R Aard con1tale R Aard CO%Ó,1e R

j~ Indicalornummet: Et tB / Ot IndicaJomummer: EttB / 02 IrrJicalomummer: Et tB / 03 Indicalornummer: Et tB / 04 Indicalornummer: Et tB / ()5 IndicaJornummer: E,t~(B'/06
g. 1 2008·002265 €0 €0 €0 €0 €0

~ 2
3

~ 4
5

~ Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten Cumul atieve besteding ten Cumulatieve besteding ten laste,
a laste van provinciale middelen laste van eigen middelen tot en van bijdragen door derden =

! III tot en met (jaar T) met (IaarT) contractpartners (niet rijk,
provincie of gemeente) tot en

I met (jaarT)

'D Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor
c Ilo de tussenti Idse afstemming van de tussentijdse afstemmi ng van de tussentijdse afstemming van
C III de Iuistheid en volledigheid van de luistheld en volledigheid van de juistheid en voll edigheid van

I::: B de verantwoord! ngsinform atle de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformati e

III

Aard controle n.v.1. Aard conltale n.V.I. Aard controle n.V.I. Aard conrrole n.V.I. '.. Indicalornummer: Et tB I 07 IndicaJornummer: Et tB / 08 IrrJicalomummer: Et tB / 09 Indicalornummer: Et lB / to

~
€393.400 €393,400 €0

..
1 2008,002255
2 II
3
4
5 ~



Cumulatieve bestedirg ten
laste van rentebaten gemeente
op door provincie verstrekte
bijdrage NSL tot en met (jaar T)

~4_186 IJa

teruggestort/verrekend in (jaar
T) in verband met niet
uitgevoerde maatregel en tot en
met (jaarT)

Als u kiest voor 'ja', betekent dit
dat het project is afgerond en u
1I00r het komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemmirg van IDeze indicator is.bedoeld voor
de juistheid en volledigheid van de tussentijdse afstemmirg van
de verantwoordingsinformatie de juistheid en volledigheid van

de verantwoordirgsinformatie

Aard cœvrae o.v_t.I Aard controle n_vr,
JndicaJornummer: EttB / tt Jndicalornummer: Et tB / t2

Aard controle n_vJ_
Jndica.1offlummer:Et tB / ss

Aard controle nv.t.
Jndicalofflummer:Et tB/ t4

112008-002255 1€4_186
23~-----------------r------------------+------------------+------------------~
45~-~------------------T---------------------;----------------------r--------------------~1

B'est'eâiiig' (jaar'l;l IQ~W

,Ig 'w.et. irikomeosvOl'lr~I~n',lng
,Gl,ilijeteén gedee,lt1!)ijk
,arbàidsarlgeschikt'e Wef,~lœe
'li'éf,knamers ~IÓAW'J:

1,3Wet Iriko,ti'!eOiliil!jJ!lf>?!ieniillg
oude~e e:o·gedêelte'lijk
ar,lllek'jsorgàséhikteigewezen
,zelfst:a:nPi:~n (IÖ~l

l-3,W.~td'nkomenSv~rzlenirg
,o~ere àll'gede_eltelijk
'<lrlll~âsongescJlJ:kt,e,geweze,n
:Zelfstandigen JI9~),

A'!frf ç;qntrale_fl
Jndlcálor/)umme~: G2',1'£1Il1

l3,e,meent'e

._7 P-artlcljllatlewe!: (J?Wl

1!of!llri'COf!1fO/!J,f!.
Jj')l!içifllqr,nummerJG3fQ5

Aardrcdf/Jrale 'fi
JndiCa.1ornùmmer,G3.! oo!

€0

,A~'çÓ(l!rq~ 'fi.
1i?dicali:Jrflutnmet:,G3,~iJ~i

Nee



Hoofdstuk 7

Controleverklaring

De controleverklaring is niet in dit boekwerk opgenomen.
Deze wordt afzonderlijk aangeboden.
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Accountants ~AKER TILLY
BERK

Aan de Gemeenteraad van de
Gemeente Doetinchem

Baker Tilly Berk N.V.
Burgemeester Roeienweg 14-18
Postbus 508
8000 AM Zwolle
T: +31 (0)38 425 86 00
F: +31 (0)384258699
E: zwolle@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van de gemeente Doetinchem te Doetinchem
gecontroleerd.

Ons oordeel inzake de getrouwheid
Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de
activa en passiva van de gemeente Doetinchem op 31 december 2016 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).

Ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid
Naar ons oordeel zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2016 uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid
beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking inzake de
rechtmatigheid' in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals
opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. het overzicht van baten en lasten over 2016;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen; en
4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

An independentmemberof BakerTilly International
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De basis voor ons oordeel

De basis voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid
In de jaarrekening van de gemeente Doetinchem zijn in relatie tot de Jeugdzorg en WMO
zowel baten en lasten als overlopende posten verantwoord. Voor een deel,
EUR14.593.000, krijgt de gemeente onvoldoende zekerheid over de rechtmatigheid van
de verantwoorde bedragen aan baten en lasten. Dit heeft te maken met aspecten die
buiten de invloedsfeer liggen van de gemeente. De gemeente is hierbij afhankelijk van
informatie van derden, te weten productieverantwoordingen voorzien van een
controleverklaring van de accountant van de betreffende zorgverlener.
Deze bedragen zijn te herleiden naar de volgende onzekerheden:

• EUR1.211.000 inzake de prestatielevering van de lasten Sociale
Verzekeringsbank in 2016 ten laste van de PGB-budgetten Jeugd over boekjaar
2016;

• EUR5.869.933 inzake de prestatielevering van de lasten Sociale
Verzekeringsbank in 2016 ten laste van de PGB-budgetten WMO (BW) over
boekjaar 2016;

• EUR2.508.067 inzake de prestatielevering van de lasten Sociale
Verzekeringsbank in 2016 ten laste van de PGB-budgetten WMO (HH en BG) over
boekjaar 2016;

• EUR1.882.000 inzake beperkingen in het vaststellen van de prestatielevering
met betrekking tot de Zorg in Natura Jeugd; en

• EUR2.650.000 inzake beperkingen in het vaststellen van de prestatielevering
met betrekking tot de Zorg in Natura WMO.

• EUR472.000 inzake de aansluiting tussen de sub administratie en financiële
administratie.

De gemeente kan hierbij onvoldoende en geschikte documentatie krijgen waar uit blijkt
dat de verantwoorde lasten rechtmatig zijn. Als gevolg hiervan hebben wij geen
voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de rechtmatige
verantwoording van deze lasten in de jaarrekening.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
(Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 22 december
2016 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Doetinchem zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Via) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
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Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op EUR2.303.920 (1% van de lasten), waarbij de bij
onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze
mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn,
zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de
jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals
vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens
onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR230.392 (0,1% van de lasten)
rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT
redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken
andere informatie, die bestaat uit:

• het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van
de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

c. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad voor de jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college
van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet-
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en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals
opgenomen in het normenkader.
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

De gemeenteraad is als kadersteilend en controlerend orgaan op grond van de
Gemeentewet verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeente.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons
af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en
fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Bada, het controleprotocol dat is vastgesteld door
de gemeenteraad op 22 december 2016, de Regeling Controleprotocol WNT 2016,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het
in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doelom een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente;
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het college van burgemeester en
wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Zwolle, 22 juni 2017

Baker Tilly Berk N.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden behorende bij de jaarstukken 2016 van de
gemeente Doentinchem d.d. 22 juni 2017: ~
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'Heelweg _ -2.164 0 -71 -67 -16 0 -631 -73 -7 1.562 554 -913 913 0 7.037 0
·Lookwartier -2.341 -6 0 -20 0 -1.027 -470 -79 182 771 390 -2.600 2.600 0 3.868 0
AI8 Bedrijvenpark I ste fase -39.757 0 -721 -329 -30 -134 0 ~1.241 797 0 469 -40.947 1.773 -39.174 376.910 104
AI8 Bedrijvenpark 2e fase -11.741 0 0 0 0 0 0 -328 0 0 0 -12.069 6.490 -5.579 198340 28I=..~. .

Totaal -72.8671 -1.3071 -923~ -3.521 i -1.438~ -2.3061 1.8091 2.3341 -78.846[1 15.980~-3.748 -1.306 4.427 -62.865,

Voorzieningen tb.v. voorraden grondexploitaties Bedragen x € 1,000
! MPG 2016 AI8 febr 2017
project ..,'" .., eö "" eo "" ..,'"1:- ... '" '" '" '" 1:-'" "bh ~ 'bh ~,,~ ... ,,0... ... ]~]<3 '- 0 ... 0 ..,

~ '- ~ '-'t 't... ' ... ... .., ,
Jlo ~ '" ~ '" 0-

0 0 IX)'"

Vijverberg
_.~-~,.""~ .. ~

77 2 -79 0
Hamburgerbroek IJsseloeve rs 4.282 86 -162 4.205
,t Lookwartier 2.5 II SO 38 0 2.600
Bedrijventerrein A I8 1-;;" {ase 5.085 102 0 -917 0 -2.497 1.773
Bedrijventerrein AI8 2de fase 2.508 50 0 -944 4.876 0 6.490
Heelweg 743 15 155 913

-
Totaal 15.206 3041 1941 -2.102~ 4.876~ -2.4971 15.980

Bijdrage deelnemende gemeenten: I
65%AI8 Bedrijvenpark ni 4.9351

"

5.371



verzicht voorra en arondexoloitaties Bedragen x € 1,000

totaal grondexploitatie jaarsc hijl 20 I6

fproJect
.., , OJ OJ", I (II'" OJ", , .., '- ..,,,, (II", '"o ""'0 '.j:i " - ,21 - ""E- e] 0_ OJ _ -

I ~ £ ,~ '-0 a~ ko~ '';;0 ~l:J'" l:J~ tl v tl'"
~ b.O% ~~ :J ~~ (LJ~ OJ :Jz ,::z::.<: c:l ~ 0

~ OJ Qj::::; lil -o
0 0 .... OJ -;;;
c:l c:l ..0 '"

Vijverberg zui d 188 -8,1 II 1433 -6,678 6,866 668 1.433 -765

Heideslag 287 -5.781 691 -5,090 5,377 1,553 691 861

Iseldoks HBB -4,830 -2,971 -7,579 -10,550 5,719 -5,665 -7,579 1,913

Heelweg - -931 -2,164 1,251 -913 -18
108t-1~-~

Lookwartier -2,652 -2.341 -259 -2,600 -52 -286, -259 -27~~
IA 18 BedrijVenJ;,!'.k..!!,_e las e -2,249' -39.757 -1,189 -40,947 38.698 609 -1.189~ I .7991

(18 Bedrijvenpark 2e fase -9.644 -I 1.741 -328 -12,0691 2,425 l -792:] -328~ -464

Totaal -19,830 -72.B671 -5,9791 -78.8461 59,016 -3,B051 -5,979~ 2,173~

o d
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