
 

 

Informatieve raad jaarstukken inloopsessie raadsleden 2017 21-6-2018 
 
Vragen nog te beantwoorden 
 
Indicator jeugdcriminaliteit (blz. 17) 
Indicator Jeugdcriminaliteit jongeren ligt hoger dan vergelijkbare gemeenten: waarom en 
wat gaan we er aan doen. 
 
Antwoord: 
 
We hebben de afgelopen jaren te maken met een dalende trend. 
Dat heeft mede te maken met de integrale aanpak voor overlast gevende en criminele 
jeugd. Samenwerking tussen gemeente, politie en buurtplein. 
 
Indicator % verkeersongevallen met een fiets (blz.20) 
Indicator Verkeersongevallen met een fiets: waarom zo hoog (15) en wat gaan we er aan 
doen. 
 
Een specifieke verklaring voor het relatief hoge aan verkeersongevallen met een fiets is 
niet te geven. Eén van de oorzaken is de invoering van de e-bike. Ook landelijk blijkt een 
toename van het aantal ongevallen met een e-bike. Tezamen met VVN worden cursussen 
georganiseerd voor het fietsen met de een elektrische fiets. De animo hiervoor is nog altijd 
groot. 
 
Raadhuisstraat  
Het afgelopen jaar is een aantal ongevallen gebeurd op de Raadhuisstraat ter hoogte van 
de Nieuwstad. In 2016 is de Raadhuisstraat tussen de Nieuwstad en Houtkampstraat 
heringericht. De kruising met de Plantsoenstraat is daar een onderdeel van. De 
belangrijkste wijzigingen waren de aanleg van een groene middenberm en verhoogde 
fietspaden. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig waarbij het 
scheiden van verkeersstromen een belangrijk kenmerk is, zeker op drukkere wegen waar 
doorstroming belangrijk is (gebiedsontsluitingswegen). 
 
Bij ongevallen met letsel onderzoekt de politie de toedracht van het ongeval. Deze kan 
zeer veelzijdig zijn. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de weginrichting (mede)oorzaak 
is van het ongeval dan wordt de gemeente hierover geïnformeerd en wordt de 
weginrichting nader onderzocht. In het geval van de recente ongevallen op de locatie 
Raadhuisstraat - Plantsoenstraat is hier geen sprake van geweest. 
 
Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt een begin gemaakt met groot onderhoud vanaf 
de Houtkampstraat tot de J.F. Kennedylaan (deel Raadhuisstraat en gehele 
Rozengaardseweg). Dan wordt de weg ook heringericht met vrijliggende fietspaden en zal 
er op enkele plaatsen een middeneiland worden aangebracht om oversteken makkelijker 
en veiliger te maken. Voor de inrichting is, net als de gemeente al jaren doet, uitgegaan 
van de principes van Duurzaam Veilig. De kruisingen worden ook heringericht, alles met 
als doel optimale veiligheid en doorstroming. 
 
Toekomst  
Nog niet alle doorgaande wegen voldoen aan de eisen van duurzaam veilig. De komende 
jaren zullen de ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk heringericht worden. 
Gezien de kosten zal het werk zoveel mogelijk worden gecombineerd met 
onderhoudswerkzaamheden. 
 
 



 

 

 
Indicator relatief verzuim leerlingen (blz.24)  
Relatief verzuim indicator ligt hoog, graag uitleg. 
 
Antwoord: 
 
Naast het VO en mbo melden scholen in het PO sinds 1 januari 2017 ook verzuim via het 
digitale verzuimregister. Dit is in de plaats gekomen van de meldingsformulieren 
‘vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim’ en vermoedelijk luxe verzuim’. Scholen doen 
verzuimmeldingen nu op één ( digitale) plek. Met het introduceren van deze digitale 
nieuwe mogelijkheid is er opnieuw aandacht ontstaat voor het doen van meldingen. Dit is 
een belangrijke oorzaak voor een stijging. Het toenemen van het aantal meldingen zegt 
echter niet per definitie iets over en toename van het aantal zieke kinderen.  
 
Indicator re-integratievoorzieningen (blz. 32) 
Waarom is de indicator re- integratievoorzieningen zo laag t.o.v.  vergelijkbare 
gemeenten. 
 
Antwoord: 
 
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. 5,0% en 5,7% t.a.v. totaal huishoudens (peiljaar 2017).  
 
Stand van zaken ecoduct Groenendaal (n.a.v. jaarstukken) 
Wat is de stand van zaken en hoe wordt dit gefinancierd? Niet in jaarstukken. 

 

Antwoord: 

 

Rijkswaterstaat is opdrachtgever. 

Bam realiseert het ecoduct Koekendaal. 

Eind september 2018 is de start van de bouw, moet september 2019 klaar zijn. 

Het ecoduct start en eindigt op grond van de Gemeente Doetinchem. 

De kosten zijn voor 100 % voor RWS. 

De gemeente Doetinchem stelt alleen zijn grond beschikbaar. 

De Koekendaal ong. 45 Ha (45.000 m2) wordt onderhouden door de gemeente. 

De natuurgrond op het ecoduct 200 M2 wordt in de toekomst door de gemeente 

onderhouden. 

Het onderhoud van het ecoduct blijft bij RWS. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vragen zonder verdere actie 
 
Uitgiftetempo kavels bedrijvenpark A18 (blz. 21) 
Volgens een raadslid zijn er nauwelijks kavels meer uit te geven. Verwezen naar MPO. 
 
Grondprijzen bedrijventerreinen (blz. 21) 
Is er een benchmark voor de uitgifteprijzen? Verwezen naar MPO. 
 
Huisvesting onderwijs (blz. 23) 
Vraag kun je niet 1 nieuwe school bouwen op locatie Wedeo. Verwezen naar IHP. 
 
Sport (blz. 25) 
Dak sporthal Wehl is aan vervanging toe. Als vervangen wordt aandacht voor 
duurzaamheid. 
 
Amphion (blz. 27) 
Is al rekening gehouden met mogelijke kosten gevel Amphion. 
Nee, verwezen naar weerstandscapaciteit indien dit er mogelijk aan komt. 
 
Kwijtschelding (blz. 41/42) 
Gaat om behoorlijke bedragen, is dit minder dan in voorgaande jaren door minder 
bijstandsgerechtigden?. 
Nee, de basis is 100% van de kwijtscheldingsnorm. Uitgaven kwijtschelding 2017 
(€ 869.500) zijn wat hoger dan in 2016 (€ 816.000). Zijn niet alleen bijstandsgerechtigden. 
 
Bestemmingsvoorstel gronden 2 miljoen (blz. 90) 
De verkoopopbrengsten zijn al gerealiseerd in 2017, terwijl begroot in 2018, en moeten 
daarom verantwoord worden in de jaarrekening 2017. Als we dit niet als 
bestemmingsvoorstel opnemen, hebben we in 2018 een nadeel in de jaarrekening. 
 
Overzicht van baten lasten (blz. 100) 
Baten en lasten zijn toegenomen. 
In de presentatie tijdens de informatieve raad is al aangegeven dat er 
begrotingswijzigingen zijn gemaakt op basis van genomen raadsbesluiten. Ook de baten 
en lasten van de grondexploitatie lopen op grond van de BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) via de exploitatie (baten en lasten). Zowel de baten als lasten zijn 
daardoor aanzienlijk hoger dan bij de primitieve begroting. 
 
Openstaande debiteuren (blz. 117) 
Waarom ook nog debiteuren uit oude jaren, verwachting dat er nog geld binnenkomt? 
Voor debiteuren oude jaren is al een voorziening gevormd. Ook zijn er debiteuren met 
een laag inkomen waarmee een langdurige betalingsregeling is afgesproken. 
 
Onzekerheid sociaal domein (accountantsverslag) 
Wordt dit verder nog geactualiseerd of alleen bij de jaarrekening? 
Alleen bij de jaarrekening. Dit speelt bij alle gemeenten, zeker daar waar sprake is van een 
relatief hoog bedrag PGB uitgevoerd door de SVB (die geen goedkeurende 
accountantsverklaring heeft gekregen). Het betreft een extrapolatie van een zelf 
geconstateerde onzekerheid. Overigens wil dit niet zeggen dat dit onrechtmatig is of dat 
er onterecht betaald is. De accountant heeft ook aangegeven dat de processen binnen de 
gemeente, eigen controle levering prestatie en de interne controle verbeterd zijn. De 
gemeente is op de goede weg. 
 


