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IN ÉÉN OOGOPSLAG

INKOMSTEN

UITGAVEN
144,8
MILJOEN

WAAR KWAM HET VANDAAN?

Het grootste deel
kregen we van het
Rijk.

+

125,2
MILJOEN

=

De rest kregen we
uit lokale heffingen
en andere
inkomstenbronnen.

270,0
MILJOEN

De totale
inkomsten in 2017
waren
€ 270,0 miljoen.

97,8
MILJOEN

27,4
MILJOEN

WAAR GING HET NAARTOE?

Programma’s
Totaal gemeente
0. Bestuur, organisatie, bedrijfsvoering en € 55,5 mln.
algemene financiële middelen
1. Openbare orde en veiligheid
€ 4,5 mln.
2. Bereikbaarheid
€ 11,0 mln.
3. Economie en werk
€ 13,9 mln.
4. Onderwijs
€ 11,9 mln.
5. Sport, recreatie, cultuur en
€ 16,3 mln.
cultuurhistorie
6. Sociaal domein
€ 115,2 mln.*
7. Duurzaamheid en milieu
€ 11,2 mln.
8. Wonen en woonomgeving
€ 28,5 mln.
Totaal
€ 268,1 mln.

Per inwoner
€ 970

€ 78
€ 192
€ 244
€ 209
€ 286
€ 2.018*
€ 196
€ 500
€ 4.694

* In dit bedrag zitten ook regionale gelden

De totale uitgaven in 2017 waren € 268,1 miljoen
LOKALE HEFFINGEN:

ANDERE INKOMSTENBRONNEN:

Belastingen
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Parkeerbelasting
Hondenbelasting

€ 15,0 mln.
€ 11,5 mln.
€ 3,4 mln.
€ 0,1 mln.

Leges en retributies
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Omgevingsvergunningen

€ 12,4 mln.
€ 5,6 mln.
€ 5,6 mln.
€ 1,2 mln.

Grondexploitatie
Bijdrage reserves
Rente
Overige

€ 34,6 mln.
€ 27,8 mln.
€ 4,8 mln.
€ 30,6 mln.

Hoeveel betaalde ik in 2017 aan:
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Huishouden

€ 245,00

Rioolheffing
Huishouden

€ 207,00

Afvalstoffenheffing
Eénpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

€ 195,96
€ 239,88

Hondenbelasting
Eén hond
Twee honden

€ 24,00
€ 60,00

FINANCIEEL RESULTAAT 2017
De jaarrekening 2017 van de gemeente Doetinchem
sluit met een resultaat van € 1,9 miljoen voordelig.
Een deel van het resultaat komt uit activiteiten die
doorlopen in 2018. Daarom willen we € 2,7 miljoen
bestemmen voor 2018. Het verschil van € 0,8
miljoen moeten we onttrekken aan onze algemene
reserve.

MEER WETEN? KIJK OP WWW.DOETINCHEM.NL/JAARREKENING2017
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WAT HEBBEN WE MET HET GELD GEDAAN?
0. Bestuur, organisatie, Bedrijfsvoering en algemene financiële middelen
We gaan voor samenwerking met de samenleving en bestuurlijke samenwerking over gemeente grenzen heen. Dit blijkt uit de uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 en de voorgestelde aanpassingen
binnen de organisatie van de Regio Achterhoek. Maar ook de organisatie van onze gemeente is opnieuw ingericht om de verbinding met de samenleving te bevorderen en klaar te staan voor de
opdrachten waarvoor we staan. We slagen erin om onze schaarse middelen in te zetten op de maatschappelijke vraagstukken die er spelen. We richten ons daarbij op het ondersteunen en faciliteren van
anderen.
1. Openbare orde en veiligheid
Door middel van preventie en handhaving werken we samen met de politie, veiligheidskamer, ondernemers en brandweer aan de veiligheid(beleving) van onze stad. Dit vraagt toenemend onze aandacht,
aangezien de stad zich ontwikkelt als centrum in de regio. Voor de verslavingspreventie jeugd en jongvolwassenen is een jaarplan vastgesteld.

2. Bereikbaarheid
Met een goede bereikbaarheid van onze voorzieningen en bedrijventerreinen bevorderen we een vitale economie en de deelname van onze inwoners aan maatschappelijke activiteiten. Daarbij hebben we
aandacht voor alle verkeerssoorten, fiets en openbaarvervoer in het bijzonder. Er is een fietstunnel onder de Europaweg gerealiseerd en een veilige fietsroute tussen Wehl en Nieuw-Wehl.

3. Economie en werk
In regionaal verband willen we het economisch klimaat versterken. Daarbij neemt Doetinchem de centrumpositie in. Onze focus is gericht op “Smart Werken” en werken daarin samen met ondernemers en
opleidingsinstituten. Prioriteit heeft onze inzet op de vitaliteit van de binnenstad. Diverse activiteiten van het aanvalsplan Binnenstad zijn in uitvoering. Daarnaast blijkt dat de belangstelling voor
(bestaande) bedrijventerreinen weer toeneemt, mede door de revitaliseringsmaatregelen die zijn toegepast.

4. Onderwijs
De nieuwe accommodaties integraal Kind Centrum Noord en de Multifunctionele Accommodatie Gaanderen zijn in gebruik genomen. Gezien de effecten van demografische ontwikkelingen is ook gestart
met een kadernota huisvesting onderwijs. Om de Verbinding jeugdhulp en (passend) onderwijs te versterken, is een aanzet gerealiseerd voor een gezamenlijk plan van aanpak in de jeugdhulp.
Het aantal vroegtijdig schoolverlaters in de Achterhoek blijft onveranderd laag.
5. Sport, recreatie, cultuur en cultuurhistorie
Cultuur, Sport en recreatie dragen belangrijk bij aan het meedoen van iedereen in onze samenleving. Partijen werken samen om inwoners te stimuleren en werken aan mogelijkheden om vanuit
samenwerking het aanbod voorzieningen op niveau te houden. Er zijn nieuwe beleidsplannen opgesteld die daar richting aan gaan geven. De organisatie van het EK vrouwenvoetbal 2017 was een
opvallend succes.
6. Sociaal domein
Het was het derde uitvoeringsjaar van de transities in het sociaal domein. De ondersteuning is gericht op waar nodig hulp in te zetten om zelfstandig te kunnen leven.
Preventie en vroegsignalering hebben daarbij een prominente rol gekregen. Een goede gezondheid en een basisinkomen vormen een belangrijke basis. Vooral de jeugd krijgt onze bijzondere aandacht.

7. Duurzaamheid en milieu
Op basis van de uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam zijn initiatieven gestart, waarbij we werken aan “duurzaam verbinden ”en “energieneutraal zijn in 2030”. Zowel op energiebesparing
als duurzame opwekking zijn concrete stappen vooruit gezet.

8. Wonen en woonomgeving
De woningvoorraad neemt nog toe. We stemmen onze plannen regionaal af en werken met woningcorporaties samen aan het verbeteren van bestaande woningvoorraad en woonomgeving. We
betrekken intensief onze inwoners daarbij zoals omgeving binnenstad-oude IJssel. De plannen voor verplaatsing Ziekenhuis en winkelcentrum de Bongerd worden steeds concreter.
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