
INKOMSTEN

141,9
MILJOEN

WAAR KWAM HET VANDAAN?
Het grootste deel

kregen we van het Rijk.

De rest kregen we 

uit lokale heffingen

en andere

inkomstenbronnen.

De totale inkomsten

in 2016 waren

€ 226,7 miljoen.
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JAARREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG

RIJKSBIJDRAGE:

Rijksbijdrage Sociaal Domein

(DDK)

Rijk uitkering gemeentefonds

Doeluitkeringen Rijk

€ 62,2 mln.

€ 59,7 mln.

€ 20,0 mln.

LOKALE HEFFINGEN EN ANDERE 

INKOMSTENBRONNEN:

Belastingen

OZB

Parkeerbelastingen

Hondenbelastingen

Reclamebelastingen

Leges & retributies

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges omgevingsvergunning

Overige inkomsten

programma’s (reserves 

en voorzieningen, 

grondexploitatie en 

rente)

€ 15,5 mln.

€ 11,3 mln.

€ 3,4 mln.

€ 0,4 mln.

€ 0,4 mln.

€ 12,3 mln.

€ 5,9 mln.

€ 5,3 mln.

€ 1,1 mln.

€ 57,0 mln.

2016

84,8
MILJOEN

226,7
MILJOEN

Programma’s Totaal gemeente Per inwoner

1. Openbare orde en veiligheid € 5,3     mln. € 94

2. Economie en Werk € 2,2     mln. € 39

3. Onderwijs € 7,8     mln. € 138

4. Cultuur en cultuurhistorie € 5,8     mln. € 102

5. Sport € 5,5     mln. € 96

6. Bereikbaarheid € 12,1   mln. € 213

7. Landschap, natuur en recreatie € 6,5     mln. € 115

8. Duurzaamheid en milieu € 8,1     mln. € 143

9. Wonen en woonomgeving € 27,7   mln. € 487

10. Sociaal domein, waarvan: € 117,8 mln. € 2.073

Armoedebeleid € 4,8    mln.

Bijstand € 20,7  mln.

Jeugd € 24,8  mln.

Maatschappelijke opvang, waarvan: € 3,6    mln.

Maatschappelijke opvang, lokaal € 0,1    mln.

Maatschappelijke opvang, regionaal € 3,4    mln.

Overig € 3,5    mln.

Participatie € 14,1  mln.

Wmo, waarvan: € 46,3  mln.

Wmo lokaal € 20,2  mln.

Wmo regionaal (beschermd wonen) € 26,1  mln.

11. Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering € 10,9   mln. € 191

12. Algemene financiële middelen € 20,7   mln. € 364

Totaal € 230,4 mln. € 4.054

WAAR GING HET NAARTOE?UITGAVEN

De totale uitgaven in 

2016 waren

€ 230,4 miljoen

Het financiële resultaat in 2016

De Jaarrekening 2016 van de gemeente Doetinchem sluit met een nadeel van € 4,4 miljoen. Oorzaken hiervan zijn onder andere

de hogere uitgaven voor grondexploitaties, jeugdhulp, aanvullingen van voorzieningen voor toekomstige uitgaven en tegenvallende

legesopbrengsten.We spreken onze reserves aan om dit nadeel op te vangen.

MEER WETEN? KIJK OP WWW.DOETINCHEM.NL/JAARREKENING2016 1



WAT HEBBEN WE MET HET GELD GEDAAN?

2

1. Openbare orde en veiligheid

In onze stad die zich steeds meer als centrum in de regio ontwikkelt, zetten we met politie en 

brandweer in op preventie en handhaving. We kregen een nieuwe nota drugsbeleid en pasten de 

verordening op handhaving en toezicht aan.

€ 5,3 mln.

2. Economie en werk

Aan het versterken van het economisch klimaat is succesvol en hard gewerkt met een 

uitvoeringsprogramma voor een vitale binnenstad. Het bestaande bedrijventerrein de Huet is 

gerevitaliseerd en de regionale samenwerking in de realisatie van de bedrijvenparken A18 en 

DocksNLD in het bijzonder verloopt voorspoedig.

€ 2,2 mln.

3. Onderwijs

De regionale aanpak om vroegtijdig schooluitval te voorkomen pakt goed uit. Belangrijk zijn verder de 

realisatie van de nieuwe basisscholen IKC Noord en in Gaanderen als geïntegreerde wijkvoorzieningen.

€ 7,8 mln.

4. Cultuur en cultuurhistorie

We bieden een breed toegankelijk cultureel aanbod voor onze regio en voor de jeugd in het bijzonder. 

Om dit duurzaam te kunnen voortzetten, sturen we aan op meer samenwerking tussen de culturele 

instellingen. Verder zijn er voor evenementen nieuwe kaders gesteld.

€ 5,8 mln.

5. Sport

Met de nieuwe sportvisie en plannen voor een sportbedrijf willen zorg blijven dragen voor de vitaliteit 

en participatie in de samenleving van al onze inwoners. Met de verzelfstandiging (Buha BV) van het 

onderhoud en beheer van de voorzieningen verwachten we dit ook efficiënter te doen.

€ 5,4 mln.

6. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid zien we als de ruggengraat van de economische ontwikkeling. Met de mobiliteitsvisie 

zijn de prioriteiten bepaald voor de aanleg en onderhoud van onze infrastructuur voor alle 

verkeerssoorten. Het stationsgebied is ingrijpend aangepast en de basismobiliteit is nu in de regio 

operationeel (ZOOV).

€ 12,1 mln.

7. Landschap, natuur en recreatie

We bieden mogelijkheden om recreatief te ontspannen en een gezonde levensstijl te bevorderen. 

Met het uitvoeringsprogramma groen 2016-2019 houden we de kwaliteit op orde en we 

stimuleren de inzet van bewoners. We werken regionaal samen met de Vrijetijdsagenda 

Achterhoek 2016-2019.

€ 6,5 mln.

9. Wonen en woonomgeving

De lokale woonagenda is vastgesteld. Op basis van regionale afspraken is een programma 

opgesteld dat voorziet in de woningbehoefte en beheer van de voorraad. De woningvoorraad is 

met 297 woningen toegenomen.  We zetten in op een wijkgerichte aanpak en betrekken inwoners 

bij plannen en uitvoeringswerkzaamheden in de woonomgeving vb. natuurspeelplaats Doetebol in 

de wijk Schöneveld.

€ 27,7 mln.

10. Sociaal domein

De transformatie waaraan we werken vergt veel aandacht en is complex. Het hoofddoel is dat onze 

inwoners zo zelfstandig mogelijk functioneren en zo goed mogelijk meedoen in de samenleving. Een 

goede gezondheid is het uitgangspunt, wat maakt dat preventie een nog belangrijkere rol krijgt en een 

focus op de doelgroep jeugd. We actualiseren het uitvoeringsbeleid voor de huishoudelijke hulp, 

armoedebestrijding en schuldhulpverlening en blijven inzetten op regionale samenwerking. v.b. 

Oprichting Laborijn, en Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Voor de huisvesting van statushouders voldoen we aan de taakstelling en we hebben de Kruisberg als 

procesopvanglocatie voor asielzoekers gefaciliteerd.

€ 117,8 mln.

11. Bestuur, organisatie en Bedrijfsvoering

We gaan voor samenwerking met de samenleving en bestuurlijke samenwerking over (gemeente) 

grenzen heen. Daar richten we onze dienstverlening en communicatie op in. Voor de Achterhoek 

is de Uitvoeringsagenda2.0 opgesteld met de focus op werken, wonen en bereikbaarheid.

€ 10,9 mln.

12. Algemene financiële middelen

Het was en is een uitdaging om de gemeentefinanciën in balans te houden. De door het Rijk naar de 

gemeente overgedragen taken staan op gespannen voet met de middelen die we daarvoor krijgen. Wij 

hebben financieel risicomanagement geïntroduceerd en blijven sturen op een gezond huishoudboekje.

€ 20,7 mln.

8. Duurzaamheid en milieu

De innovatie naar een duurzame economie is vastgelegd in het koersdocument Doetinchem 

Natuurlijk Duurzaam 2030 en een uitvoeringsprogramma. In uitvoering is genomen een 

“zonneluifel” op het stationsgebied. Gestart is met het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en 

drankenkartons

€ 8,1 mln.


