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MEMO 
 

 
Onderwerp:  antwoorden op vragen informatieve raadsbijeenkomst (aanschuifsessie) op 11 oktober 2018 over 

de begroting 2019 
Van: college van burgemeester en wethouders 
Aan: gemeenteraad 
Datum: 17 oktober 2018 
 

 
Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst op 11 oktober jl. zijn een aantal vragen gesteld over de begroting 2019.  
In deze memo wordt nader ingegaan op de vragen. 
 

Fractie Pagina Vraag Antwoord 

D66 25 Wat zit er in het taakveld 4.3 volwasseneneducatie? 
Zijn dit (hoofdzakelijk) statushouders die onderwijs 
volgen? 

Deze regeling heeft tot doel om, door middel van 
volwasseneneducatie, de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid te bevorderen van volwassen (niet 
inburgerings-plichtige) burgers van de gemeenten 
Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, 
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk in de leeftijd van 18 jaar en ouder, die 
zichzelf niet goed kunnen redden in de samenleving 
en/of op de arbeidsmarkt. Dit onderwijs geeft 
volwassenen de mogelijkheid om de Nederlandse 
reken- en taalvaardigheid te verbeteren, (digitale) 
vaardigheden aan te leren en/of een diploma of 
certificaat te behalen. Dit zijn dus niet hoofdzakelijk 
statushouders. 

D66 25 Welke uitgaven worden gedaan uit taakveld 4.3 overig 
onderwijs? 

Onder taakveld 4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
onderdeel overig onderwijs worden uitgaven gedaan 
voor leerlingenvervoer, leerplicht, regionaal 
meld/coördinatie punt (RMC), 
onderwijsachterstandenbeleid (OAB), planning 
verbouw en nieuwbouw scholen, peuteropvang, 
kinderopvang buitenschools, toezicht scholen en 
zwemonderwijs. 

VVD 97 In tabel 10: in de Voorjaarsnota is €1 mln. gereserveerd 
voor de vorming van het Cultuurbedrijf. Daarnaast 
wordt € 1 mln. als risicopost opgenomen. Dit zijn twee 
verschillende 1 miljoenen toch? 

Ja 

VVD 97 In vervolg op de vorige vraag: zit er in de genoemde €1 
mln. risicopost ook een bedrag opgenomen voor de 
risico’s aangaande de gevel? En zo ja, voor hoeveel 
dan? 

In ons weerstandsvermogen is 1,1 miljoen gereserveerd 
voor generieke problemen aan gebouwen van 
verbonden partijen. Amphion is er daar één van. 

SP 26 Er is geld nodig voor Sport Service Doetinchem. Komt 
dat omdat er structureel niet voldoende budget 
beschikbaar was, of omdat de vraag naar de 
werkzaamheden van de Buurtsportcoaches groter is 
dan voorzien (“gaan ten onder aan hun eigen succes”)? 

In 2017 had voorzien moeten worden dat in de 
gemeentebegroting vanaf 2018 onvoldoende dekking 
was voor de structurele subsidie aan Sport Service 
Doetinchem. Dat is niet gebeurd. In 2018 wordt dit 
tekort verwerkt in de financiële monitor. In de 
begroting 2019 zijn met een aanmelding van € 150.000 
weer voldoende middelen beschikbaar om de uitgaven 
van de structurele subsidie te dekken. 

VVD 24 Aangaande huisvesting onderwijs: er wordt een bedrag 
genoemd van €20 mln. Is toch te duiden hoe deze 
reservering opgebouwd is? Is het bedrag bedoeld voor 
renovatie en reparatie? Of ook voor nieuwbouw? Wat 
is de verhouding? 

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 
12 juli 2018. Dit is een kader voor de komende 10 jaar. 
Aangegeven is welke huisvestingsvraagstukken worden 
uitgewerkt. Hierbij is tevens besloten voor uitvoering 
van de projecten in de komende jaarschijven ruimte te 
reserveren tot een structurele jaarlast van 850.000,==. 
Dit bedrag is niet concreet of technisch onderbouwd 
omdat dat op dit moment niet mogelijk is. Het 
algemeen inzicht in de huisvestingsvraagstukken is er 
wel, maar concrete uitwerkingen zijn er niet.  
De verwachting is dat genoemd bedrag minimaal nodig 
zal zijn voor uitvoering van het IHP 2018 in de 
komende jaren. Dan wordt een reserve gevormd 
waarop een beroep kan worden gedaan bij de 
definitieve besluitvorming over de 
haalbaarheidsstudies.   
 
De projecten zoals aangegeven in het IHP 2018 in 
hoofdstuk 7 ‘projecten uitvoeringsagenda’ worden 
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nader uitgewerkt in haalbaarheidsstudies binnen de 
daarvoor aangegeven termijn. Deze studies worden 
aan u voorgelegd voor definitieve besluitvorming.  
Hierbij wordt duidelijk of het om bijvoorbeeld 
nieuwbouw of renovatie gaat en de 
afschrijvingstermijnen die hierbij worden gehanteerd. 

VVD 24 In vervolg op de vorige vraag: Deze reservering is niet 
bedoeld voor het primair onderwijs toch? 

Het raadsbesluit over het IHP behelst prioritering van 
drie opgaven (VO, Wilhelminaschool en De Huet). De 
reservering is niet geoormerkt voor VO, maar dient 
voor deze geconstateerde opgaven / prioriteiten. 

VVD 25 Een deel van de subsidie aan Sport Service Doetinchem 
is bestemd voor de gemeentelijke cofinanciering van de 
Buurtsportcoaches (€396.000). Hoeveel dragen andere 
partijen bij? (in € en of %). 

De bekostiging van de buurtcoaches is als volgt 
opgebouwd: 
 
Rijksbijdrage VWS                              € 226.000  (57%) 
(impulsgelden brede school) 
 
Middelen gemeente                          -  170.000  (43%) 
Doetinchem                           
 
Totaal (subsidie aan SSD)                  € 396.000 
 

Er zijn geen andere partijen die bijdragen.      
VVD 25 Hoeveel Buurtsportcoaches zijn er in Doetinchem? De formatie van de buurtsportcoaches is 11,65 fte. 

SP 21 De Servicelijn blijkt niet kostendekkend. Waarom is er 
extra budget nodig? 

De Servicelijn of de kostendekkendheid ervan is hier 
niet het issue. Het gaat bij deze aanmelding om 
gemeentelijke fysieke aanpassingen aan haltes 
(bijvoorbeeld voor de Servicelijn, maar in principe voor 
de totale lijnvoering) waarbij wij zelf opdrachtgever 
zijn en die door ons worden gefinancierd. Daartoe zat 
al 10.000 euro in de begroting, maar dat is structureel 
te krap bemeten. Vandaar een ophoging met 5.000 
euro structureel. 

VVD 21 Waarom is de €10.000 Servicelijn niet kostendekkend? 
Waarom is (maar liefst) 50% budgetverhoging 
noodzakelijk? 

GBD 32 Aanvullende bijzondere bijstand: Waar is het 
genoemde aantal (30/35 jongeren) op gebaseerd? Uit 
welk onderzoek/rapportage/gegevens blijkt dat? Gaat 
deze maatregel niet juist een aanzuigende werking 
hebben? 

Dit aantal is gebaseerd op de ervaringscijfers van 
Laborijn van de afgelopen jaren. We verwachten dat 
het een beperkte aanzuigende werking heeft, omdat 
de omliggende gemeenten al met dit beleid werken. 

VVD 32 Aanvullende bijzondere bijstand: per jongere gaat het 
dan ongeveer om €3.500 per jaar. Wat zit hier dan 
allemaal in? Wat doet zo’n jongere dan met dit 
bedrag? Wat gebeurt er voor dat geld? 

Dit is voor de noodzakelijke kosten van 
levensonderhoud. Hierdoor wordt het voor de jongere 
mogelijk om zelfstandig te kunnen wonen. 

SP 20 De indicator Halt-verwijzingen gaat naar boven. 
Tegelijkertijd gaan “serieuzere” misdrijven en 
overtredingen naar beneden. Zit hier een 
(aantoonbaar) verband tussen? M.a.w.: doordat Halt 
werkt, gaan de andere indicatoren naar beneden? 

Door betere afstemming tussen gemeente, 
jeugdinterventie, politie en HALT is het aantal HALT-
verwijzingen toegenomen. Halt biedt jongeren de kans 
om hun strafbare gedrag recht te zetten en te 
voorkomen dat de jongere een justitiële aantekening 
krijgt.  
Uit de registratie van de delicten lijkt dat dus effectief 
te zijn. 

VVD 34 De indicator re-integratievoorzieningen laat zien dat 
Doetinchem een laag aantal voorzieningen inzet per 
1000 inwoners, zowel vergeleken met vergelijkbare 
gemeenten, als met Gelderland. Hoe kan dat? Waar 
komt dit verschil vandaan? 

Met de invoering van de Participatiewet is de 
gemeentelijke sociale dienst verantwoordelijk 
geworden voor een bredere doelgroep met een 
aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Inwoners die voorheen een beroep deden op een 
Wajong uitkering of de sociale werkvoorziening vallen 
nu onder de Participatiewet. Voor deze inwoners is 
veelal inzet op maatschappelijke participatie en 
toeleiding naar vrijwilligerswerk aan de orde, voordat 
iemand kan worden begeleid naar betaald werk. De 
inzet van re-integratievoorzieningen is voor deze groep 
inwoners vooralsnog minder passend. 
 
Daarnaast blijkt uit de informatie van de website 
waarstaatjegemeente dat het aantal huishoudens met 
een bijstandsuitkering in Doetinchem lager is dan in 
Nederland, te weten resp 4,9% en 5,6% t.a.v. totaal 
huishoudens (peiljaar 2018). 

GBD 24 Onderwijsachterstandenbeleid: wat zijn 
“doelgroeppeuters”? 

Doelgroeppeuters zijn peuters met een door Yunio 
(consulatiebureau) geconstateerde 
ontwikkelingsachterstand waarvoor extra bezoek aan 
de peuteropvang zeer gewenst is.  
De peuters worden door Yunio geïndiceerd en krijgen 
naast de reguliere 1e en 2e dagdelen die door iedere 
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peuter bezocht worden twee extra dagdelen 
peuteropvang aangeboden. 

VVD 38 €15.000 structureel om “regionale samenwerking op 
woonbeleid te continueren”. Waar wordt dit extra 
structurele bedrag aan gespendeerd? Waarom wordt 
het als structureel weggezet als het voor, volgens de 
omschrijving, een incidentele actualisatie is bestemd? 

De afwijking in 2018 was inderdaad incidenteel, maar 
was bedoeld om tegemoet te komen aan een 
structurele vraag naar middelen om de regionale 
afstemming op volkshuisvestingsgebied te waarborgen. 
Deze samenwerking loopt ook na invoering van de 
nieuwe regiostructuur structureel door en is ook 
belangrijk. In het proces van regionale samenwerking 
wordt regelmatig een beroep gedaan op de 
gemeenten om financieel te participeren in regionale 
onderzoeken, die voor alle gemeenten van belang zijn. 
Dat zal de komende jaren zo blijven. Voorbeelden van 
regionale onderzoeken, waar de gemeente 
Doetinchem financieel aan heeft bijgedragen zijn het 
Achterhoeks Woonwensen- en 
Leefbaarheidsonderzoek (AWLO), het onderzoek naar 
vraag en aanbod van wonen- en zorg, een onderzoek 
naar de betrouwbaarheid van verschillende 
huishoudensprognoses, een onderzoek naar de 
middenhuurproblematiek in verschillende 
Achterhoekse gemeenten e.d. De verwachting is dat de 
regio ook de komende jaren een financieel beroep op 
de gemeenten zal doen om bij te dragen aan diverse 
onderzoeken die voortkomen uit de regionale 
woonagenda. Vooraf is niet exact aan te geven hoe 
hoog deze kosten zullen zijn, omdat het ene 
onderzoek duurder is dan het andere en soms 
meerdere onderzoeken per jaar worden uitgevoerd. 

 


