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Inleiding
Onze gemeente ontkomt er niet aan, net als veel andere gemeenten in ons land, om te bezuinigen en
keuzes te maken. Dat doet pijn en dat realiseren we ons terdege. De afgelopen maanden zijn wij een
intensief proces gestart, waarbij we alle activiteiten en uitgaven in onze begroting kritisch onder de
loep hebben genomen. Tegelijk hebben we ons de vraag gesteld wat voor ons wezenlijk is. Waar staan
we voor als gemeente en wat willen we daarin absoluut bereiken, ook op de lange termijn? Ook in de
situatie waarin de bomen niet meer tot in de hemel groeien. Dat heeft ons een set aan
keuzerichtingen gebracht, waarover wij graag met uw raad in gesprek gaan.
In dit boekwerk presenteren wij u onze keuzerichtingen voorzien van een toelichting en met de
afweging die we daarbij hebben gemaakt. Het is wat ons betreft de kunst om keuzes verstandig en
zorgvuldig te maken. Bij onze afwegingen hanteren we onderstaande principes:
 De doelen en opgaven uit onze coalitieagenda blijven centraal staan.
 Waarbij we accenten leggen op die onderdelen waarvan wij het grootste positieve
maatschappelijke effect verwachten, ook op lange termijn.
 We verdelen de impact van de bezuinigingsmaatregelen zoveel mogelijk en voorkomen te veel
stapeling van maatregelen.
 We kijken scherp naar mogelijkheden die de effectiviteit verhogen, de kosten verlagen of
inkomsten vergroten.
Deze aanpak levert ons voorstellen op die we hebben gebundeld in ons overzicht keuzerichtingen. De
term keuzerichtingen impliceert dat er wat te kiezen valt en dat is ook zo. Het totale pakket bevat
alternatieven en de mogelijkheid om op onderdelen wat zwaarder of wat minder zwaar in te zetten.
Wat ons betreft maken we met uw raad die afwegingen die onze mooie gemeente de kracht geven
om de vlucht naar voren te maken.
Bij de beschreven keuzerichtingen zijn de opbouw van het coalitieakkoord en taakvelden vanuit de
begroting gehanteerd. De keuzerichtingen zijn gegroepeerd rond de thema’s Doetinchem
Centrumstad, Sterke Samenleving, Veranderende Leefomgeving en Financiën en Belastingen. Bij het
begin van een thema is onze visie op hoofdlijnen vermeld. Bij het Sociaal domein is duidelijk
aangegeven welke bezuinigingsvoorstellen onderdeel uitmaken van de Taskforce Sociaal Domein.
In de overzichten worden bedragen in verschillende jaarschijven benoemd. De jaarschijf 2019 betreft
alle incidentele mutaties. Deze worden vertaald in een wijziging op de begroting 2019. De mutaties in
de jaarschijf 2020 en volgende jaren worden als wijziging op de primitieve begroting 2020 verwerkt.
Bij iedere keuzerichting zijn de (eventuele) financiële consequenties weergegeven in de eerste regel
van het blok. Daarbij staat:
 Een negatief bedrag voor een kostenverhoging.
 Een nul voor een mutatie die geen invloed heeft op het resultaat van de gemeentebegroting.
 Een positief bedrag voor een inkomstenverhoging of kostenbesparing.
 Een leeg vlak bij een voorstel om geen bedrag in te boeken.

Pagina | 4

Pagina | 5

1. Financiële positie gD in primitieve begroting en basis voor keuzerichtingen
Algemene informatie over een gemeentebegroting
De kaders voor de gemeentebegroting
Bij het lezen van de financiële resultaten van de begroting zijn twee aandachtspunten van belang:
- Onze hoofduitgangspunten voor het financieel begrotingsbeleid.
- De Rijksvoorschriften voor de gemeentebegroting en de toepassing ervan door de provincie
Gelderland als toezichthouder.
Hoofduitgangspunten voor het financieel begrotingsbeleid
De raad heeft twee hoofduitgangspunten voor de financiën in de begroting vastgesteld:
- Een structureel sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief.
- Voldoende weerstandsvermogen.
Een structureel sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief
Structureel sluitend wil zeggen dat we ervoor zorgen dat langjarige uitgaven ook worden gedekt door
langjarige inkomsten. Dat is ook het belangrijkste toetsingscriterium van de provincie als
toezichthouder. We ramen in de begroting ook incidentele lasten en baten. Die worden voor drie jaar
of korter geraamd. Het totaal van de structurele en incidentele uitgaven minus de inkomsten leidt tot
het totale resultaat van de gemeentebegroting.
Begrotingsoverschotten of -tekorten worden gemuteerd op de algemene reserve.
Voldoende weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen onze weerstandscapaciteit (algemene
reserve en de stelpost onvoorziene uitgaven) en de financiële risico’s. Die verhouding drukken we uit
in de ratio van ons weerstandsvermogen. Is de ratio tussen de 0,8 en 1,2 dan beschikken we over
voldoende buffer om risico’s op te vangen zodat ze geen bedreiging vormen voor onze financiële
positie. Beneden de norm dienen maatregelen te worden genomen om de weerstandscapaciteit aan te
vullen en/of de risico’s te beperken. Boven de norm ontstaat er ruimte om de weerstandscapaciteit in
te zetten voor andere doeleinden. Bij de afweging hoe te handelen worden ook de financiële
kengetallen ‘solvabiliteit’ en ‘schuldpositie’ betrokken.
Rijksvoorschriften gemeentebegroting en provincie Gelderland als toezichthouder
Jaarlijks zendt de provincie Gelderland een brief met aanwijzingen voor de gemeentebegroting. Die
zijn gebaseerd op de richtlijnen uit de Gemeentewet. De provincie toetst de gemeentebegroting aan
de voorschriften om te bepalen of de gemeente onder repressief toezicht (lichtste vorm, achteraf) of
preventief toezicht (zwaarste vorm, sterke bemoeienis met financiën, goedkeuring vooraf nodig)
komt.
De belangrijkste voorwaarden voor repressief toezicht zijn:
- Structureel sluitende begroting over de gehele perspectiefperiode OF in ieder geval
- Structureel sluitende begroting in het jaar 2020 met daaraan gekoppeld een door de raad
vastgesteld realistisch bezuinigingsplan voor de komende jaren waaruit blijkt dat de begroting
2023 alsnog daadwerkelijk realistisch sluit OF in ieder geval
- Structureel sluitende begroting in 2023 met daaraan gekoppeld een door de raad vastgesteld
realistisch bezuinigingsplan voor de komende jaren waaruit blijkt dat de begroting 2023 ook
daadwerkelijk realistisch sluit.
- Een algemene reserve die voldoende weerstandscapaciteit garandeert voor de financiële risico’s. In
ieder geval mag de algemene reserve nooit negatief zijn!
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Financiële positie gD
Financiële positie gD als basis voor de keuzerichtingen
In dit hoofdstuk informeren we u over de financiële positie van gD vóór en na de keuzerichtingen. Het
gaat daarbij om het financieel meerjarenperspectief 2019-2023 en de ontwikkeling van de algemene
reserve. De keuzerichtingen voor de jaarschijf 2019 worden vertaald in een wijziging op de begroting
2019. Dit gebeurt ter vervanging van de bestuurlijke monitor 2019. De keuzerichtingen vanaf de
jaarschijf 2020 dienen ter invulling van de taakstellende stelpost Keuzerichtingen in de begroting 2020
en leidt tot een wijziging van de primitieve begroting 2020.
De overzichten van de financiële positie zijn opgenomen in de begroting 2020 en worden daar verder
toegelicht. Daar wordt ook toelichting gegeven op de omvang van de algemene reserve in relatie tot
onze financiële risico’s: de weerstandsratio.
Resultaat vóór de keuzerichtingen
In de primitieve begroting 2020 nemen we het financieel meerjarenperspectief 2019-2023 op. Dat start
met het structurele beginsaldo uit de begroting 2019. Dat passen we aan met de volgende
ontwikkelingen:
- De mutaties van het rijk op het Gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2019;
- Het resultaat van de jaarrekening 2018 en het Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2019;
- De tekorten op het sociaal domein die zijn gepresenteerd in de informatieve raad van 11-7-2019.
Daarbij zijn twee scenario’s gepresenteerd: 1) met de landelijke ontwikkelingen 2) met
doortrekking van lokale ontwikkelingen. Het college kiest voor 2019 voor het gemiddelde van
scenario 1 en 2 en vanaf 2020 voor scenario 1.
In de primitieve begroting 2020 zijn dus geen mutaties opgenomen uit de kadernota 2020. De raad
heeft die kadernota immers ter kennisgeving aangenomen. Alle aanmeldingen met financiële
gevolgen uit de kadernota 2020 zijn opgenomen in het boekwerk Keuzerichtingen. Daarmee kunnen
deze opnieuw worden overwogen in het licht van de actuele financiële positie. Dit geeft het
volgende overzicht van het financieel meerjarenperspectief en de algemene reserve:
Meerjarenperspectief Doetinchem
(bedragen x € 1.000)

2019

Structurele beginsaldi van de begroting:

2020

2021

2022

2023

2.873

1.674

-6.143

-10.051

-12.306

685

-264

-1.076

-1.104

0

-1.884

528

-1.153

-1.151

333

-8.081

-1.679

0

0

1.674

-6.143

-10.051

-12.306

-11.973

1. Doorwerking begroting 2019, Jaarrekening 2018, MPO 2019

-3.928

94

257

91

0

3. Tekort sociaal domein 2019 obv raadsbijeenkomst 11-7-2019

-7.329
-11.257

94

257

91

0

-9.583

-6.049

-9.794

-12.215

-11.973

Structurele mutaties op de blokken:
1. Doorwerking begroting 2019
2. sept. 2018-, dec- 2018 en meicirculaire 2019 incl loon- prijsontwikkeling
3. Tekorten sociaal domein vanaf 2020 obv raadsbijeenkomst 11-7-2019
Structureel resultaat begroting voor de Keuzerichtingen
Incidentele mutaties op de blokken:

Incidenteel resultaat begroting voor de Keuzerichtingen

Totaal resultaat begroting vóór de Keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve

Meerjarenprognose algemene reserve vóór de Keuzerichtingen
(bedragen x € 1.000)
Totaal algemene reserve per eind van het jaar

2.019
8.173

2.020
2.328

2.021
-7.407

2.022
-19.808

2.023
-32.276
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Resultaat na de Keuzerichtingen
De voorstellen voor de Keuzerichtingen leiden tot forse incidentele en structurele besparingen vanaf
2019. Ze zijn verwerkt in onderstaand overzicht. Volledige invulling van de keuzerichtingen leidt tot
een meerjarig sluitende begroting en een algemene reserve die in 2023 oploopt naar € 23 miljoen.
Meerjarenperspectief Doetinchem
(bedragen x € 1.000)

2019

Totaal resultaat begroting vóór de Keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve

2020

-9.583

2021

2022

2023

-6.049

-9.794

-12.215

-11.973

8.253

11.967

14.092

14.092

Keuzerichtingen voor begroting 2019, 2020:
Structurele Keuzerichtingen begroting 2020 per jaarschijf
Incidentele Keuzerichtingen begr. 2019, 2020

3.570

-737

1.289

810

0

Totaalresultaat Keuzerichtingen in de jaren

3.570

7.516

13.256

14.902

14.092

-6.013

1.467

3.462

2.687

2.119

Structureel resultaat begroting na de keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve

Meerjarenprognose algemene reserve na de Keuzerichtingen
(bedragen x € 1.000)
Totaal algemene reserve per eind van het jaar

2.019
11.743

2.020
13.503

2.021
17.303

2.022
20.422

2.023
23.052
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2. Keuzerichtingen bezuinigingen
Algemene toelichting
Bij de beschreven keuzerichtingen zijn de opbouw van het coalitieakkoord en taakvelden vanuit de
begroting gehanteerd. In de overzichten worden bedragen in verschillende jaarschijven benoemd. De
jaarschijf 2019 betreft alle incidentele mutaties op de door de raad vastgestelde begroting 2019. De
mutaties 2019 waarover de raad besluit in het boekwerk Keuzerichtingen, worden verwerkt als een
wijziging op de gemeentebegroting 2019. De mutaties in de jaarschijf 2020 en volgende jaren
waarover de raad besluit, worden als realisatie verwerkt van de stelpost taakstelling Keuzerichtingen
die in de primitieve begroting 2020 is opgenomen.

2a DOETINCHEM CENTRUMSTAD
Doetinchem biedt ‘het stadse’ voor Doetinchemmers en Achterhoekers. Alle voordelen en
voorzieningen van de stad gecombineerd met de kwaliteiten van het prachtige buitengebied. En dat
in een atmosfeer die gastvrij, gemoedelijk en ondernemend is. Naoberschap anno nu zou je kunnen
zeggen. Dat is de kracht van Doetinchem.
Duurzame economische groei is van essentieel belang. Vandaar dat wij het vergroten van de
bedrijvigheid en werkgelegenheid als topprioriteit zien. We stimuleren daarbij innovatie in de brede
zin, niet alleen bij ondernemers maar ook in de samenwerking met de overheid, het onderwijs en
andere organisaties. Een duurzame en sterke economische basis biedt kansen voor inwoners om aan
de slag te gaan en te blijven, trekt nieuwe bewoners en ondernemers aan en houdt Doetinchem
bruisend en aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en de regio. Vandaar dat we de samenwerking in
onze arbeidsmarktregio verder aanzwengelen. Ook benutten we kansen in groeisectoren, zoals de
vrije tijdseconomie, die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze centrumstad.
Van een centrumstad mag men verwachten dat de voorzieningen van hoge kwaliteit zijn.
Voorzieningen voor onderwijs, cultuur en sport, een bruisende en goed functionerende binnenstad en
een uitstekende bereikbaarheid naar de rest van ons land zijn cruciaal.
Stedelijke agglomeraties blijven in trek. Daarom zetten wij in op de versterking van onze centrumstad
en nutten de groeipotentie ten volle uit voor werkgevers en werknemers. Wat ons betreft mag
Doetinchem groeien. Een sterke centrumstad maakt immers een sterke regio. Vanuit onze centrale rol
in de regio verruimen we onze blik. Ook buiten de Achterhoek zien wij kansen om samen met
partners, zoals andere centrumsteden en aanpalende regio’s, onze positie verder te verstevigen. Dat
past bij een gemeente die het experiment niet schuwt.
0.63-Parkeerbelasting
1

Parkeerbelasting

2019: € -285.000
2020: € -285.000
2020: € 285.000

Incidenteel
Structureel
Structureel

Toelichting
Al jaren zien we een trend van teruglopende parkeerinkomsten. Daardoor dreigt er een structureel
tekort op het parkeerproduct van € 250.000 tot 300.000 per jaar. De opgave hier is niet zozeer het
realiseren van besparingen die ten goede komen aan de algemene reserve, maar het terugdringen
van dreigende jaarlijkse tekorten.
Intern onderzoek geeft aan dat de volgende maatregelen getroffen zouden kunnen worden om
weer een sluitend parkeerproduct te realiseren:
1. Vooraf parkeren i.p.v. achteraf Varkensweide: € 30.000
2. Aanpassing dagkaart naar € 4,00 naar € 4,50:
€ 50.000
3. Aanpassen van het tarief culturele instellingen: € 25.000
4. Uitrijkaarten ondernemers afschaffen:
€ 35.000
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5. Bijdrage Aanvalsplan Binnenstad bevriezen op:
6. Aantal parkeervergunningen verhogen:
7. Catharina garage - geschat effect:
8. Invoering betaald parkeren op koopzondagen
9. Betaald parkeren tot 21:00 uur
10. Verminderde inzet parkeerhandhaving

€ 50.000
€ 15.000
€ 90.000- € 165.000
€ 80.000
€ 80.000
€ PM (hercontracteren van Buha)

Voorstel
Voorgesteld wordt de maatregelen 1 t/m 6 en 9 door te voeren en zo voor de toekomst te streven
naar een structureel budgettair neutraal parkeerproduct.
Tevens wordt voorgesteld te onderzoeken in hoeverre de aankoop of het hercontracteren van de
Catharina garage financiële voordelen oplevert.
1.1-Crisisbeheersing en brandweer
2

Bijdrage tekort VNOG (actualisatie aanmelding 18
2019: € -307.000
Incidenteel
kadernota 2020)
2020: € -150.000
Structureel
Toelichting
VNOG verwacht een tekort voor 2019. Deels vloeit het tekort voort uit autonome ontwikkelingen
waarmee de VNOG geconfronteerd wordt. Een tweede oorzaak is te herleiden tot de huidige
beleidskeuzes en ambities en de daaraan gekoppelde uitgaven. Tenslotte is het lastig om binnen de
omvang van de begroting fluctuaties op te vangen.
Het AB VNOG heeft daarom, aan de hand van een analyse van het huidig dienstverleningsniveau,
een concept begrotingswijziging voor 2019 (met een incidenteel effect) opgesteld. Met deze
begrotingswijziging wordt voor 2019 een incidentele reparatieslag uitgevoerd.
Gemeente Doetinchem vraagt het algemeen bestuur van de VNOG krachtig te sturen op
taakstellende bezuinigingen. Het risico bestaat dat niet alle deelnemers in de GR dit standpunt
ondersteunen. VNOG ontwikkelt scenario’s voor 2020 en volgende jaren om het probleem op te
lossen.
Voorstel
Voorgesteld wordt een aanmelding te doen in de begroting van € 150.000 per 2020 om deze
tekorten op te kunnen vangen.
3

Bluswatervoorziening (aanmelding 19 kadernota 2020)

2019: € -54.000
2020: € -54.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
In het verleden zijn met verschillende gemeenten lokale afspraken gemaakt over het uitvoeren van
aanvullende taken en de doorberekening van de kosten hiervan aan de VNOG. Deze afspraken
passen niet meer binnen het huidige regionaal dienstverleningsmodel en worden daarom met
ingang van 2019 door de VNOG niet meer vergoed. Voor de gemeenten binnen het voormalige
cluster Brandweer Achterhoek West (BAW) gaat het hier om de onderhoudskosten van de
bluswatervoorziening. De onderhoudskosten van de bluswatervoorziening voor de gemeente
Doetinchem € 54.000 kunnen niet meer aan de VNOG worden doorberekend. Het gaat hier om een
niet te beïnvloeden aanmelding.
Voorstel
Voorgesteld wordt een aanmelding te doen in de begroting van € 54.000 voor 2019 en 2020 voor de
onderhoudskosten van de bluswatervoorzieningen.
4

Brandweerkazerne Doetinchem (aanmelding 20
2019: € -15.000
Incidenteel
kadernota 2020)
Toelichting
Bij de overdracht van de brandweerkazerne Doetinchem aan de VNOG in 2013 is bepaald dat de
gemeente Doetinchem jaarlijks de exploitatielasten (kapitaallasten, energie, onderhoud etc.) voor
haar rekening neemt. De VNOG betaalt op haar beurt jaarlijks een vaste vergoeding aan de
gemeente Doetinchem voor gebruik van de kazerne voor regionale taken. Het gaat hier om een niet
te beïnvloeden aanmelding.
Voorstel
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Voorgesteld wordt een aanmelding te doen in de begroting van € 15.000 voor 2019 om de
exploitatielasten te kunnen bekostigen.
5
Veiligheid (aanmelding 21 kadernota 2020)
2020: € -25.000
Structureel
Toelichting
Burgernet
In de politie-eenheid Oost doen alle gemeenten mee aan Burgernet. De inrichting en financiering
van de deelname aan Burgernet c.q. het continueren van deelname is een verantwoordelijkheid van
elke individuele gemeente. Feitelijk is Burgernet een extra opsporingsmiddel van de politie. In 2019
is de bijdrage 2018 en 2019 uit bestaand openbare orde budget betaald.
Veiligheidsnetwerk Oost Nederland
Het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland is een samenwerkingsverband van diverse partners op het
gebied van sociale veiligheid. Het VNON is de afgelopen jaren gefinancierd door 6 grote steden in
Oost Nederland. Om de komende 4 jaar door te gaan moet de manier van financiering aangepast
worden en gaan alle gemeenten meebetalen aan het VNON (€ 0,07 cent per inwoner). Voor
Doetinchem betekent dit extra kosten van € 4.100.
Veiligheidshuis Noord Oost Gelderland
Veiligheidshuis Noord Oost Gelderland draagt bij aan de veiligheid en de veiligheidsbeleving, het
voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval
bij complexe problemen. Met de veranderingen binnen het sociaal domein en de aanpak personen
met verward gedrag, zijn de taken de afgelopen jaren flink uitgebreid. Er is een verhoging van de
bijdrage van € 11.300 nodig om deze groei van activiteiten te dekken.
RIEC (Regionaal Informatie Expertise Centrum)
Het RIEC ondersteunt de convenantpartners bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde
criminaliteit. De aanmelding betreft de inwonerbijdrage die elke gemeente voor het RIEC moet
betalen. De taken van het RIEC nemen toe door de toename van de ondermijnende criminaliteit en
de gezamenlijke aanpak ter voorkoming en bestrijding daarvan. Er is een verhoging van de bijdrage
van € 13.200 nodig om deze groei van activiteiten te dekken.
Voorstel
Voorgesteld wordt te stoppen met Burgernet.
Voorgesteld wordt niet meer deel te nemen aan VNON.
Voorgesteld wordt het budget openbare orde en veiligheid te verhogen met € 25.000 vanaf 2020 en
hiermee in te zetten op het Veiligheidshuis en RIEC.
1.2-Openbare orde en veiligheid
6
Inzet dierenwelzijn
€0
Toelichting
Het budget Dierentehuis/Dierenambulance bedraagt € 69.400. Hiervan wordt € 8.200 aan de
dierenambulance besteed en € 61.200 aan Stichting Dierencentrum Oost Gelderland, een
samenwerking tussen 7 Achterhoekse gemeenten. De opvang van zwerfdieren is een wettelijke
taak.
Voorstel
Voorgesteld wordt het huidige budget te handhaven en in 2020 te onderzoeken in hoeverre dit
budget breder wordt ingevuld dan nodig is voor het vervullen van onze wettelijke taak.
2.1-Verkeer en vervoer
7
Fietsenstallingen heroverwegen
€0
Toelichting
Er zijn momenteel twee bewaakte fietsenstallingen: Nieuwstad en Perlstein.
Opheffen bestaande bemensing fietsenstalling
Het huidige beleid gaat uit van de inzet van medewerkers vanuit social return. Het onbemensd laten
levert geen reductie van personeelskosten op. Het risico van het invoeren van alleen cameratoezicht
in de parkeerkelder is dat gebruikers dat ervaren als een aantasting van de sociale veiligheid.
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Een andere optie is het verhogen van inkomsten bij fietsparkeren door parkeergeld te vragen bij de
stallingen. Het gebruik van de fietsenkelder zal in beide opties naar verwachting afnemen.
Stoppen met fietsenstallingen
Sluiting is mogelijk, maar geeft overlast voor de omgeving en omwonenden. De sluiting van
Perlstein levert een besparing op van € 20.000 per jaar aan huurkosten. De huur kan worden
opgezegd vanaf 2027. We kunnen onderzoeken of het mogelijk is om eerder op te zeggen. Sluiting
van Perlstein betekent dat er alleen aan de oostzijde van het centrum een bewaakte fietsenstalling
overblijft (Nieuwstad).
Voorstel
‘Fietsen’ is een belangrijk thema in de Mobiliteitsvisie en het coalitieakkoord. Voorgesteld wordt te
onderzoeken wat de sluiting van Perlstein betekent, ook in relatie tot social return.
8

Mobiliteitsgelden

2020: € -25.000
2020: € 37.500
2021: € 75.000
2022: € 75.000

Structureel
Structureel
(cumulatief)

Toelichting
Momenteel worden investeringen in mobiliteit gevoed door een structureel cumulatieve post in de
begroting van jaarlijks € 75.000. Die structurele € 75.000 vormen de jaarlijkse kapitaallasten van een
investering van circa €1,1 mln. Omdat dit een cumulatieve post betreft, geeft dit de mogelijkheid elk
jaar een investering te doen van circa €1,1 mln.
Dit is een systematiek waarbij bij de (niet vastgestelde) kadernota is voorgesteld deze werkwijze
voor 2020 en verder te continueren. Sturing door raad en college vindt nu plaats via het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma mobiliteit gebaseerd op de Mobiliteitsvisie 2016-2019. Het
uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019 is 27 juni 2019 door de raad vastgesteld en in uitvoering.
Heroverwegen bedrag & systematiek
Vanwege de noodzaak om financieel in controle te komen, kan voornoemde systematiek
heroverwogen worden. Dit houdt dan in dat mobiliteitsprojecten voortaan worden aangemeld als
nieuw beleid, waarmee ze onderdeel uitmaken van een integrale bestuurlijke afweging. De kosten
van nieuwe investeringen in mobiliteit zullen dan op basis van de bestuurlijke besluitvorming in de
begroting moeten worden opgenomen.
Gevolgen voor 2020
Op basis van eerdere besluitvorming is in de Concept-Uitvoeringsagenda 2020 rekening gehouden
met een aantal nog te nemen verkeersmaatregelen. De belangrijkste daarvan is de aanpassing van
de Europaweg waarvoor een gemeentelijke bijdrage (€ 430.000) is gereserveerd. Daarnaast gaat het
om een onderzoek naar haalbaarheid van dubbelspoor/RegioExpress (€ 25.000) en aanpassingen aan
de Bilderdijkstraat ten behoeve van een oversteek bij de school (€ 96.000). Voor de
uitvoeringsagenda is destijds een structurele cumulatieve aanmelding gedaan van € 75.000 bij de
kadernota.
Verkeerseducatie en –ontwikkeling, aanpassingen openbaar vervoer
Ook de budgetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid worden gevoed uit de
Mobiliteitsgelden. Het budget Verkeerseducatie bedraagt € 5.000 structureel. Verkeerseducatie
wordt voor een groot deel uitgevoerd door VVN (Veilig Verkeer Nederland) afdeling Doetinchem. Er
wordt veel met vrijwilligers samengewerkt om de kosten te beperken. Er is een groot bereik tegen
lage kosten. Het budget verkeersveiligheid bedraagt € 10.000 structureel voor kleine
verkeersmaatregelen. Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van verkeersborden en kleine
verkeersmaatregelen (zoals bijdrage aan een wegversmalling) die niet vallen onder een project of
onder structureel onderhoud, maar die wel bijdragen aan verkeersveiligheid/leefbaarheid in een
straat. Daarnaast wordt vanuit de Mobiliteitsgelden een budget gevoed van €10.000 ten behoeve
van aanpassingen van haltes openbaar vervoer.
Voorstel
Voorgesteld wordt de huidige financieringssystematiek los te laten en voortaan nieuwe
mobiliteitsprojecten aan te melden bij de kadernota en/of begroting. De mobiliteitsgelden worden
Pagina | 12

nu op voorhand in de gemeentebegroting gereserveerd. Deze wijze van begroten hindert de
integrale afweging van het toekennen van middelen.
Voorgesteld wordt op basis van de Concept-Uitvoeringsagenda 2020 om in ieder geval voor 2020 €
37.500 te handhaven. Vanaf 2021 wordt voorgesteld niet langer uit te gaan van een structureel
cumulatief budget voor mobiliteitsmaatregelen.
3.1-Economische ontwikkeling
9

Verlaging budget economie

2019: € 35.000
2020: € 35.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Het huidige budget Economische aangelegenheden € 233.000 kent een structurele onderuitputting
van € 35.000.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget te verminderen met € 35.000.
3.3-Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
10
Warenmarkt
€0
Toelichting
De gemeenteraad heeft via een motie op 18 juli 2019 besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit
te voeren naar het verplaatsen van de zaterdagmarkt naar de binnenstad.
Raming kosten onderzoek door onderzoeksbureau: € 25.000.
Raming kosten investering na besluit tot verplaatsing markt: minimaal € 100.000
Voorstel
Voorgesteld wordt geen budget beschikbaar te stellen om dit onderzoek uit te voeren en de markt
niet te verplaatsen.
3.4-Economische promotie
11
Recreatie & toerisme
Toelichting
Recreatie, bijdrage Stichting Achterhoek Toerisme
Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda
Toerisme, subsidie Stadsmuseum tbv VVV agentschap
Toerisme, bijdrage VVV inspiratiepunt binnenstad
Innovatie voor recreatie & Toerisme

2020: € 25.000
Begroot 2019
83.670
45.000
25.000
60.000
50.000

Structureel

Begroot vanaf 2020
83.670
45.000
25.000
0
50.000

Regionale vrijetijdsagenda
De Achterhoekse gemeenten werken intensief samen op dit terrein. Er is een gezamenlijke
vierjaarlijkse uitvoeringsagenda, die weer aansluiting heeft op de provinciale en landelijke agenda’s.
Deze uitvoeringsagenda is samengesteld in samenwerking met de vrijetijdsondernemers uit de
regio. Strikt genomen kan de gemeente deze samenwerking met de Achterhoekse gemeenten op
gebied van Vrijetijdseconomie stopzetten.
De Achterhoekse gemeenten stellen, via gemeentelijke cofinanciering, gedurende vier jaar een
bedrag van ongeveer 1,2 miljoen beschikbaar om projecten te kunnen aanjagen dan wel te cofinancieren. De gemeente Doetinchem reserveert hiervoor vanaf 2019 jaarlijks € 45.000 in haar
begroting.
Stichting Achterhoek Toerisme
Ook is gezamenlijk de Stichting Achterhoek Toerisme opgericht die taken uitvoert op het gebied
van promotie en marketing, onderzoek, professionalisering van de vrije tijdssector etc. Hiervoor
bedraagt de bijdrage vanuit Doetinchem € 83.670.
VVV
Lokaal geeft de gemeente Doetinchem jaarlijks een subsidie van € 25.000 aan het Stadsmuseum met
als doel het exploiteren van een VVV agentschap, dat is gevestigd in het museum. Het is de
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bedoeling om de ‘klassieke’ VVV’s in de Achterhoek om te bouwen naar VVV inspiratiepunten. Voor
het aanpassen van het VVV agentschap in de binnenstad is in 2019 een incidenteel budget van
€ 60.000 gereserveerd.
Innovatie voor recreatie en toerisme
Tot slot is er een structureel bedrag van € 50.000 gereserveerd voor innovatie voor recreatie en
toerisme. Het doel is om de aantrekkelijkheid van Doetinchem, in het geheel van het Achterhoekse
aanbod, voor de doelgroep dagrecreanten en toeristen te versterken. Een eigen Doetinchemse
koersnotitie vrije tijdseconomie is hiervoor in ontwikkeling, voortkomend uit de opgave uit het
coalitieakkoord. De vrije tijdseconomie is landelijk, maar zeker ook in Doetinchem, sterk in
ontwikkeling. Zo zal het hotelaanbod de komende jaren een flinke toename laten zien..
Voorstel
Voorgesteld wordt de doorontwikkeling van de VVV vestiging binnenstad naar het VVV
inspiratiepuntdoor te schuiven naar 2020. De kosten zijn geraamd op € 60.000 en zullen kritisch
beschouwd worden.
Voorgesteld wordt de bijdrage aan St. Achterhoek Toerisme, het budget voor uitvoering van de
regionale vrije tijdsagenda en de bijdrage aan het lokale VVV agentschap ongemoeid te laten.
Voorgesteld wordt het budget innovatie te halveren met € 25.000 vanaf 2020.
12

Leegstand

2019: € 50.000
2020: € 50.000
2021: € 50.000

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Toelichting
In programma 8 (Wonen en woonomgeving) van de begroting 2019 is een incidenteel bedrag van €
50.000 per jaar gereserveerd voor de jaren 2019 t/m 2021. De inzet is gericht op het beperken van de
nadelige effecten van leegstand en waar mogelijk een verdere toename van leegstand te
voorkomen. Er is beleid opgesteld dat voorziet in instrumenten en mogelijkheden voor aanpak van
leegstand. Steeds vaker wordt de leegstandsproblematiek als integraal onderdeel bij andere
programma’s en in projecten meegenomen (denk aan Aanvalsplan binnenstad, de Veentjes en de
Terborgseweg).
Voorstel
Voorgesteld wordt de budgetten in te boeken als bezuiniging.
5.5-Cultureel erfgoed
13

Herbestemming Baptistenkapel

2019: € 70.000
2020: € 70.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Voor de gewenste herbestemming van de Baptistenkapel is in totaal een bedrag van ruim € 2
miljoen nodig, waarvan € 1 miljoen voor noodzakelijke restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.
Een gemeentelijke bijdrage is voorwaarden stellend voor inbreng van andere partijen. Bij een
gemeentelijke investering van € 1 miljoen bedragen de kapitaallasten vanaf 2019 afgerond € 70.000
Eind 2018 werd duidelijk dat de Baptistengemeente het gebouw wil verkopen door middel van een
tenderprocedure. Het college heeft op 23 april 2019 besloten hier niet aan mee te doen en af te
zien van het recht op eerste koop vanwege de gevraagde aankoopprijs voor de kapel van € 186.440.
Dit betekent dat de reservering van gelden voor gemeentelijke investeringen in herbestemming en
restauratie van de kapel niet meer voor de hand ligt c.q. wenselijk is. Hierover is op 30 april 2019
een raadsmededeling (2019-48) gedaan.
Voorstel
Voorgesteld wordt de reservering te beëindigen gegeven de besluitvorming van de
Baptistengemeente.
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14
Kazemat
2019: € 99.000
Incidenteel
Toelichting
De vondst van de kazemat draagt bij aan het historisch besef van Doetinchem en biedt kansen om
het coalitiethema ‘bruisend stadscentrum’ en ‘gastvrij Doetinchem’ te versterken. Bij de jaarstukken
2018 is voorgesteld om € 144.000 aan incidenteel beschikbare middelen door te schuiven naar 2019
en aan te wenden voor maatregelen gericht op behoud en expositie van de kazemat. Dit gebeurt
door middel van het uitvoeren van scenario S (virtueel zichtbaar maken van de kazemat) en door
het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar het fysiek zichtbaar en beleefbaar maken van de
kazemat. De kosten voor de uitvoering van het reeds gekozen scenario virtueel S zijn geraamd op
€ 25.000. Een deel van deze kosten is al besteed aan het 3D inmeten van de kazemat, koperen
spijkers in het wegdek en een informatiepaneel.
Bij het niet uitvoeren van een haalbaarheidsstudie blijft de vraag open staan in hoeverre kazemat
zichtbaar en/of beleefbaar kan worden gemaakt. Dat is onwenselijk. Daarom wordt voorgesteld om
in plaats van een uitgebreide integrale haalbaarheidsstudie een beperkt haalbaarheidsonderzoek
uit te voeren, bestaande uit een technische inventarisatie van de aanvullende maatregelen die
nodig zijn voor het beleefbaar maken van de kazemat. Dit haalbaarheidsonderzoek zal de drie in de
bestuursopdracht beschreven scenario’s volgen en inzichtelijk maken wat deze aan kosten met zich
mee brengen. Dit haalbaarheidsonderzoek mag maximaal € 20.000 kosten.
In totaal zal op deze wijze € 45.000 van de incidenteel beschikbare middelen besteed worden. Dit
levert dus een besparing op van € 99.000 incidenteel.
Voorstel
Voorgesteld wordt de uitvoering van scenario virtueel S binnen het gestelde budget van € 25.000 af
te ronden.
Voorgesteld wordt € 99.000 in te boeken als besparing en € 45.000 te besteden om de kazemat in
ieder geval virtueel zichtbaar te maken en een gelimiteerd onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden om de kazemat fysiek zichtbaar te maken.
15

Verlaging budget cultuurhistorie

2019: € 50.000
2020: € 50.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Vanaf 2016 is het budget voor cultuurhistorie activiteiten verhoogd tot een bedrag van
€ 110.000. Een deel van deze verhoging is gebruikt om de gelijktijdig doorgevoerde bezuiniging op
monumentensubsidies voor particulieren te repareren. Monumentensubsidies zijn belangrijk voor
draagvlak voor het behoud van monumenten en om aanvullende provinciale subsidiegelden voor
monumenteneigenaren te verkrijgen. Het huidige subsidiebudget is gemiddeld genomen
toereikend.
Het beschikbare beleidsbudget wordt evenals het budget voor cultuurhistorie activiteiten wisselend
benut. Er zijn vanaf 2016 structureel overschotten te zien. Een structureel jaarlijks budget van €
60.000 voor zowel onderzoek als activiteiten gericht op het stimuleren van zichtbaarheid en
beleefbaarheid is gemiddeld genomen toereikend. Ook omdat de aandacht voor cultuurhistorie en
archeologie steeds meer in de organisatie is geïntegreerd.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget te korten met € 50.000 vanaf 2019
16

Uitstel bezuinigingen Gruitpoort en Muziekschool
2019: € -215.000
Incidenteel
(aanmelding 2 kadernota 2020)
Toelichting
De inrichting van een Cultuurbedrijf vergt zorgvuldigheid en een sterk draagvlak onder alle
partijen. De ingezette beweging naar één Cultuurbedrijf is erop gericht culturele doelen te borgen.
En tegelijkertijd de marktgerichtheid in een positieve exploitatie voor de komende jaren te
realiseren. Daarbij hebben de culturele instellingen in 2019 meer tijd en ruimte nodig om voor de
toekomst stevigheid en slagvaardigheid te garanderen. Tegen deze achtergrond is een éénmalige
financiële tegemoetkoming in 2019 nodig om de Gruitpoort en de Muziekschool voldoende
speelruimte te bieden om verantwoorde keuzes in activiteiten en investeringen te maken binnen
het geldende beleidskader zoals dat is verwoord in het raadsbesluit op de businesscase d.d. 9
november 2017.
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Voorstel
Voorgesteld wordt de bezuinigingstaakstelling 2019 met een jaar uit te stellen.
17

Reservering voor bijdrage herstel gevel Amphion
2021: € -100.000
Structureel
(aanmelding 1 kadernota 2020)
Toelichting
Kort na de oplevering van Schouwburg Amphion bleek dat er problemen waren met de gevel van
het gebouw. Als bouwheer en opdrachtgever heeft Amphion vanuit haar eigenstandige positie
verschillende partijen juridisch aangesproken op de ontstane situatie. Voor een deel is Amphion
daarin in het gelijk gesteld en voor een deel niet. Daarnaast loopt nog een traject van minnelijke
schikking. Bij het opstellen van deze kadernota waren de gesprekken erover nog in volle gang. In de
loop van 2019 worden de financiële consequenties ervan duidelijk. Dan is er ook zicht op de kosten
van herstel. Vanwege het gebrek aan eigen vermogen, kan Amphion dit herstel niet bekostigen. Zij
doet daarom een beroep op ons als aandeelhouder. Gelet op de betekenis van Amphion voor
Doetinchem en de regio wordt een eenmalige investeringsbijdrage gevraagd van circa € 2 miljoen,
die leidt tot een jaarlijkse exploitatielast van circa € 100.000. De raad heeft op 18 juli de structurele
bijdrage gereserveerd in afwachting van de definitieve besluitvorming bij de begroting.
De investeringsbijdrage past in het verlengde van het reeds in de begroting 2019 genoemde risico
van €1,1 miljoen dat daarvoor in de algemene reserve beschikbaar werd gehouden (onderdeel
verbonden partijen). De raad heeft op 18 juli 2019 besloten (2019-65) over deze bijdrage vanaf 2020.
De uitvoering van de werkzaamheden worden naar verwachting in de loop van 2020 gestart.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2021 omdat deze middelen dan pas nodig zijn.
18
Stadsmuseum
€0
Toelichting
In totaal ontvangt het Stadsmuseum een subsidie van de gemeente Doetinchem van € 115.000. Het
betreft geen wettelijke taak. In hetzelfde gebouw als het Stadsmuseum zijn momenteel ook de
kunstuitleen en de VVV gevestigd. Van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het Stadsmuseum
vloeit een belangrijk deel € 38.000 weer terug naar de gemeente als huuropbrengst voor het
gebruik van de accommodatie. Het Stadsmuseum maakt voor het organiseren van de activiteiten
gebruik van ongeveer 70 vrijwilligers die o.a. rondleidingen organiseren in de binnenstad. Het
college is zich bewust dat het geen wettelijke taak betreft, maar dat het wel bijdraagt aan
Doetinchem centrumstad en voor zowel vrijwilligers als bezoekers een zinvolle tijdsbesteding geeft.
Voorstel
Voorgesteld wordt om het subsidiebedrag voor het Stadsmuseum ongemoeid te laten. Het college
wil het Stadsmuseum graag behouden in de huidige vorm.
19
Versoberen Cultuurbedrijf
€0
Toelichting
Het Cultuurbedrijf bevindt zich in de oprichtingsfase. In 2015 is besloten dat de culturele
instellingen op termijn opgaan in één Cultuurbedrijf, met één begroting. Het is de bedoeling dat
het Cultuurbedrijf per september 2020 volledig operationeel is. Tot die tijd ontvangen de drie
culturele instellingen separaat subsidie voor de exploitatie van hun cultuurtaken (dus exclusief
eventuele andere taken). Relevant hierbij is het gegeven dat de drie partijen, vooruitlopend op de
vorming van één Cultuurbedrijf, in 2016 reeds een gezamenlijke taakstelling (van 17%) op hun
subsidie hebben gekregen van € 450.000 structureel. Het eerste deel diende per 2018 gerealiseerd te
worden, het tweede per 2019:

Schouwburg Amphion
Gruitpoort (incl. huisvesting)
Gruitpoort – Jongerencentrum
Muziekschool
totaal
totaal 2019 incl. taakstelling

basisbudget
2019
€ 827.000
€ 560.000
€ 257.000
€ 1.021.000
€ 2.665.000

taakstelling
2018
- € 200.000
- € 200.000

taakstelling
2019
- € 35.000
- € 99.000*
- € 116.000*
- € 250.000
€ 2.215.000
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*In maart 2019 heeft het college besloten de taakstelling voor de Gruitpoort en de Muziekschool
(tranche 2019) eenmalig uit te stellen tot 2020. Deze moet dus nog gerealiseerd worden.
Voorstel
Voorgesteld wordt geen aanvullende taakstelling in deze fase op te leggen. Het risico bestaat dat
het herijken van de huidige financiële kaders leidt tot een (verdere) versobering van de inhoudelijke
opdracht.
20

Organisatie van evenementen

2019: € 15.000
2020: € 15.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Voor het organiseren van diverse evenementen is een totaal budget beschikbaar van €220.000. Dit
budget valt als volgt uiteen:
- ‘Kleinschalige culturele evenementen’ € 33.000 (max. €1.500 per evenement).
- ‘Drukte van belang’ € 181.000 (hieronder vallen o.a. het Stadsfeest (€34.000), Theaterfestival
Buitengewoon (€30.000), Achterland (€14.000), Oranjeverenigingen € 6.000)).
In 2019 is er een onderbesteding van € 5.000 op het budget ‘Kleinschalige culturele evenementen’
en € 10.000 op het budget ‘Drukte van belang’.
In het kader van Aanvalsplan Binnenstad zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het
professioneel organiseren van nieuwe (grootschalige) evenementen. Het ‘Evenementenloket’ kan
soberder worden uitgevoerd waardoor het mogelijk is de middelen te halveren tot een bedrag van
€ 30.000 (de financiële vertaling treft u aan bij keuzerichting nr. 25 aanvalsplan binnenstad).
Voorstel
Voorgesteld wordt op basis van de onderbesteding in 2019 een structurele besparing van € 15.000 in
te boeken.
Voorgesteld wordt voor het ’Evenementenloket’, onderdeel van Aanvalsplan Binnenstad een budget
van € 30.000 beschikbaar te houden.
2.1-Verkeer en vervoer
21
Vereveningskrediet mobiliteitsplan (72999)
2020: € 5.000
Structureel
Het gaat om een eenmalig bedrag van € 588.020.
De raad heeft spelregels vastgesteld voor het vereveningskrediet mobiliteitsplan. Meevallers uit het
ene verkeersproject kunnen ten gunste komen van een ander verkeersproject waar tegenvallers zijn
geweest. Ook kunnen er onverwachte urgente projecten uit gedekt worden.
Het vereveningskrediet wordt alleen ingezet voor projecten waarvoor de raad een opdracht heeft
gegeven in het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma mobiliteit. Hier kunnen projecten bij zitten die
onder de noemer ‘ambitie’ kunnen vallen, en waarvoor in principe voor uitstel of afstel kan worden
gekozen. Door het eventueel laten vervallen van (een deel van) het vereveningskrediet, verliezen
we flexibiliteit in de uitvoering van de mobiliteitsprojecten en het opvangen van tegenvallers. Er
wordt een tekort op het project reconstructie Terborgseweg verwacht van vooralsnog € 500.000.
Voorgesteld wordt dit te verwachten tekort af te dekken uit het vereveningskrediet en het restant
vrij te laten vallen voor de algemene reserve. Dit vanuit het besef dat precieze hoogte van het
tekort nog niet geheel inzichtelijk is (het project is nog niet afgesloten).
Voorstel
Voorgesteld wordt het vereveningskrediet te gebruiken voor het afdekken van het tekort op de
Terborgseweg en de kapitaallasten ad € 5.000 van het te verwachten restantkrediet vrij te laten
vallen ten gunste van de begroting.
8.3-Wonen en bouwen
22

Implementatie Omgevingswet en planologische
2020: € -790.000
Incidenteel
capaciteit (aanmelding 14 kadernota 2020)
Toelichting
Het college heeft de bestuursopdracht vastgesteld voor Fase 3 van de implementatie Omgevingswet,
het Ontwerpend Onderzoek. Deze fase duurt twee jaar. Na die twee jaar ligt er een Omgevingsvisie
evenals de ingrediënten voor de doorvertaling naar een Omgevingsplan. In fase 3 krijgen we te
maken met diverse aspecten op het vlak van de ruimtelijke ordening, veranderende werkprocessen,
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een nieuwe benadering van participatie, aanpassingen in het informatiemanagement,
cultuurverandering en dienstverlening. De inhoudelijke lijn voor deze ontwikkeling is het
Koersdocument Omgevingswet (raadsbesluit 28 maart 2019). Uit dit Koersdocument wordt duidelijk
dat we nadrukkelijk kiezen voor het werken met de samenleving, waarbij we zowel gebruik maken
van eigen expertise als expertise van buiten.
Omdat het ons eerder ontbrak aan voldoende informatie over de wettelijke verplichtingen en te
verrichten werkzaamheden, hebben we voor 2020 en het begin van 2021 (afsluiting fase 3), nog
geen budgetten gereserveerd. Inmiddels is dat beeld, evenals de inrichting van het proces
voldoende scherp om een kosteninschatting te kunnen maken. Dit resulteert in:
 Een incidentele aanmelding van € 600.000 voor interne en externe ureninzet op diverse
werkterreinen
 Een incidentele aanmelding voor de bekostiging van planologische capaciteit (2020- maart 2021)
van € 190.000, zijnde 1,5 fte. capaciteit.
In deze begroting is geen rekening gehouden met nog aan te schaffen ICT-applicaties en eventueel
te maken kosten na de invoering van de wet. Hier is nu nog geen goede inschatting voor te maken.
Voorstel
Voorgesteld wordt de aanmelding te honoreren, omdat we het proces van de omgevingsvisie qua
thematiek zo breed mogelijk oppakken en de verbinding leggen met onze beleidsprioriteiten.
23
Transitiereserve voor de Doetinchemse woningvoorraad
2019: € 1.700.000
Incidenteel
Toelichting
Momenteel is er nog van € 1,7 mln. beschikbaar vanuit de Transitiereserve Woningbouw. Dit
Transitiefonds is bedoeld voor de transitie van de particuliere woningmarkt, waaronder sloop van
incourant vastgoed/woningen, het vullen van leegstaand vastgoed met woningen, het toevoegen
van woningen in segmenten met tekorten, zoals starterswoningen, verduurzaming, etc. Vaak wordt
dit fonds aangesproken als gemeentelijke cofinanciering voor projecten (bijv. de transitie van de
Veentjes van winkel- naar woongebied) waaraan ook anderen bijdragen (denk aan het provinciaal
programma van Steengoed Benutten).
Ook toekomstige projecten in het kader van de Regiodeal gaan doorgaans uit van gemeentelijke
cofinanciering. Bestuurlijk hebben wij ons gecommitteerd om voor van €1 mln. aan cofinanciering te
leveren voor deze Regiodeal. Dat kan soms met reguliere budgetten, maar lang niet altijd; zeker
niet als het gaat om nieuwe projecten in de ruimtelijke sfeer.
Ondanks het belang van een dergelijke Transitiereserve is het vanuit de financiële omstandigheden
evenwel verdedigbaar deze middelen vrij te laten vallen ten behoeve van de algemene reserve.
Voorstel
Voorgesteld wordt het gehele bedrag van €1,7 mln. vrij te laten vallen voor de algemene reserve en
bij eventuele cofinancieringsvraagstukken –daar waar reguliere middelen niet beschikbaar zijn- een
aanmelding te doen via de kadernota.
24

Woongebied Wijnbergen Midden Westen

2019: € 380.000
2021: € 310.000
2022: € 310.000

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Toelichting
In dit gebied is sprake van een niet geraamde grondverkoop en bijbehorende opbrengsten. De
meevaller vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst uit 2009. De totale opbrengst van de
grondverkoop bedraagt ca. € 1 miljoen, waarvan € 380.000 in 2019 binnenkomt en € 620.000
uiterlijk in 2022. De rest verwachten we in 2021/2022. Op 11-07-2019 is de akte voor de verkoop
gepasseerd. Het kenmerk van Wijnbergen Midden Westen is dat dit een private ontwikkeling is die
de gemeente inkomsten oplevert d.m.v. kostenverhaal en grondverkoop. Voor de realisatie van
Wijnbergen het Midden en Westen is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de GEM
Wijnbergen. Het woongebied wordt door en voor rekening van de GEM ontwikkeld, het openbare
gebied wordt na realisatie aan de gemeente overgedragen. Op basis van de gemaakte afspraken is
dit project niet zonder financiële afkoop door gD te beëindigen. De gemeentelijke plankosten
worden op jaarbasis aan de GEM gefactureerd, wat dit project voor de gemeente kostenneutraal
maakt. Daarnaast worden er in dit project door de GEM nog diverse afdrachten en bijdragen
betaald. Nog te realiseren inkomsten: ruim € 5.000.000. Dit bedrag vormt de dekking van de
ecologische verbindingszone (EVZ) (al aangelegd) en van de verbreding Europaweg (nog aan te
leggen). Dus niet vrij te besteden of vrij te vallen voor AD.
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Voorstel
Voorgesteld wordt deze opbrengsten uit 2019 en 2021, 2022 in te boeken omdat de akte al is
gepasseerd.
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Aanvalsplan Binnenstad

2019: € 50.000
2020: € 195.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Uit onderzoek van Gert-Jan Hospers uit 2015 blijkt dat onze binnenstad veel te bieden heeft, maar
tegelijk niet erg onderscheidend is. Mede naar aanleiding van zijn advies, gebaseerd op vele
gesprekken met de samenleving, is gekozen voor de richting ‘gastvrije hoofdstad van de Achterhoek
in een decor van groen en water’. Dit om er voor te zorgen dat de stad voor de komende decennia
vitaal blijft.
Drie hoofdopgaven staan daarbij centraal:
1. Gastvrije stad: Een optimale klantreis voor bezoekers. Van een goede marketing (LKKR.
Doetinchem) tot meer beleving in de stad (bijv. realisatie horecaplein, stimuleren
evenementen en activiteiten in openbare ruimte).
2. Achterhoek beleving in de stad: Het vergroenen van winkelstraten en pleinen. Het vergroten
van de beleving en inspelen op het veranderende klimaat.
3. Betrekken van de Oude IJssel bij de stad: Het realiseren van een stadsboulevard en daarmee
het toevoegen van een nieuwe functie aan de stad welke potentie heeft en waar
Doetinchem zich ten opzichte van omliggende plaatsen mee kan onderscheiden.
Medio 2019 zijn er al veel stappen gezet om onze stad aantrekkelijker te maken. De aanpak en
werkwijze leidt tot co-realisatie en cofinanciering. De urgentie om in onze binnenstad te blijven
investeren blijft overeind. Diverse onderzoeken geven aan dat de winkelleegstand aanzienlijk zal
toenemen. Mensen komen vooral nog voor gemak, beleving en service naar een binnenstad. Op
deze onderdelen kan een stad van waarde zijn.
Voor de eerste hoofdopgave (gastvrije stad) is met name de binnenstad zelf aan zet.
Als we de binnenstad met een theater vergelijken, dan komt men voor een bepaalde functie naar
de stad (‘voorstelling’). Denk aan winkels, horeca, evenementen, cultuur.
Voor wat betreft de openbare ruimte ‘het decor’ kan de gemeente haar bijdrage leveren; de
vergroening van de straten en het betrekken van het water bij de stad (hoofdopgave twee en drie).
Met betrekking tot de ‘regie en productie’ hebben we flinke stappen gezet om het
centrummanagement te kantelen in een nieuw binnenstadbedrijf. In deze organisatie bundelen we
krachten en middelen.
Voorstel
Voorgesteld wordt om de gemeentelijke rol voor de komende jaren te beperken tot het vergroenen
van de straten en pleinen, de realisatie groene poorten, het transformeren van de Veentjes, het
realiseren van de verbinding met de Oude IJssel en de deelname aan het binnenstadbedrijf.
Voorgesteld wordt om als gevolg van deze prioritering een aantal deelopgaven (vooralsnog) niet op
te starten, te weten:
 Het autoluw maken van de binnenstad (€ 19.000 structureel),
 De herinrichting van het Simonsplein (€ 24.000 structureel),
 Initiatieven van onderop faciliteren (€ 15.000)
 Kleinschalige oplossingen fietsenstallingen (€ 40.000)
Voorgesteld wordt om de post onvoorzien (€ 67.000) in te leveren.
Voorgesteld wordt om de bijdrage vanuit Aanvalsplan Binnenstad aan de dagkaart parkeren (zijnde
€ 50.000 op jaarbasis) te laten bestaan. Dit om te voorkomen dat het parkeerproduct door het
intrekken van deze bijdrage te maken krijgt met een verdere inkomstenderving (zie tevens
keuzerichting nr. 1) .
Voorgesteld wordt om het evenementenloket soberder uit te voeren en de bijdrage te halveren tot
€ 30.000.
Als prioriteitstelling op bovenstaande wijze wordt doorgevoerd levert dit voor 2019 een incidentele
besparing op van € 50.000. In 2020 levert dit een structurele besparing op van € 195.000.
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2b STERKE SAMENLEVING
We hebben een sterke samenleving nodig, waarin ieders potentie tot zijn recht komt. Wij blijven
kijken naar de kracht van mensen en wat hun mogelijkheden zijn om aan de samenleving deel te
nemen en bij te dragen. Werk, een opleiding of een andere wijze van participatie is daarvoor van
wezenlijk belang. Het is onze taak om daar waar het mensen niet lukt om op eigen kracht mee te
komen hulp en ondersteuning te bieden. Dat doen we vanuit het principe van positieve gezondheid.
Preventie is en blijft daarmee een kernopgave. Wij zien hier nadrukkelijk het belang van een sterke
verbinding met sport en cultuur. Dit zien we terug in het beleidskader preventie en de
preventieagenda. In de preventieve opgave speelt onder andere het aanbod aan algemene en
voorliggende voorzieningen een sleutelrol. Vandaar dat we dit pakket onder de loep nemen en waar
nodig zullen versterken.
We hebben sinds de transitie vanuit het Rijk een veel groter takenpakket met een hoge mate van
verantwoordelijkheid gekregen. Daarin hebben wij onze visie ontwikkeld die wat ons betreft een
stevig fundament biedt. Met de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan in het sociaal domein
zien we waar het beter of anders zou moeten en kunnen. In de samenwerkingsrelatie met onze
aanbieders in het domein van zorg en welzijn valt nog veel te winnen aan zakelijkheid,
veranderingsbereidheid en innovatie. Met onze Taskforce sociaal domein werken we er daarom hard
aan om financieel en organisatorisch in control te komen en te blijven. Wij blijven oog houden voor
die mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben; waar zorg nodig is, zetten we die in. Tegelijk
ontslaat dit ons niet van de plicht onze eigen uitvoering en bestaand beleid tegen het licht te houden.
In het belang van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben moeten we ook daar kansen en
mogelijkheden kunnen benutten.
4.3-Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
26
Leerlingenvervoer
2020: € 50.000
Structureel
Toelichting
De afgelopen jaren werd er minder uitgegeven dan begroot. Het verlagen van dit budget heeft
geen maatschappelijke gevolgen. Wel is het zo dat het verzorgen van adequaat leerlingenvervoer
een wettelijke verplichting is en daarmee een open einde kent. Structureel verlagen van dit budget
brengt dus het risico met zich mee dat er in de toekomst overschrijdingen op dit budget
plaatsvinden (bijvoorbeeld wanneer meer inwoners aanspraak maken op leerlingenvervoer).
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget te verminderen met € 50.000. Omdat het een open-einde regeling is
brengt dit wel risico met zich mee.
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Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
€0
Toelichting
De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor onderwijshuisvesting. In het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) zijn de voor Doetinchem verwachte ontwikkelingen rond
onderwijshuisvesting opgenomen. Conform raadsbesluit d.d. 12 juli 2018 wordt er ten behoeve van
de kosten van de uitvoering van projecten financiële ruimte gereserveerd. Het gaat om 3 projecten
die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.
Huisvesting van het voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo)
In de gemeentebegroting 2019 is een aanmelding gedaan om de toekomstig noodzakelijk
investeringen (schatting: ca. € 20 mln.) voor het voortgezet onderwijs te kunnen financieren. De
jaarlast hiervoor loopt tot 2023 op naar een structureel bedrag van € 850.000.

cumulatief

2020
€ 150.000

2021
€ 250.000

2022
€ 250.000

2023
€ 200.000

€ 150.000

€ 400.000

€ 650.000

€ 850.000
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Voor de huisvestingsvraagstukken van het basis- en speciaal onderwijs worden momenteel
oplossingen gezocht binnen het reguliere budget van het IHP.
Voorstel
Voorgesteld wordt de reservering van € 650.000 die in de begroting 2019 is gedaan, in stand te
houden. Dit, gezien de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting, de in het IHP vastgestelde
ambities, de stijging van de bouwkosten, de samenwerkingen en verhoudingen met schoolbesturen.
Tevens wordt voorgesteld om de tranche voor 2023 vooralsnog niet als aanmelding te honoreren.
De afweging vindt op een later moment plaats, mede in het licht van ontwikkelingen in de
samenleving en/of de besprekingen met schoolbesturen.
Overigens geldt voor alle projecten dat uiteindelijk de gemeenteraad op basis van nadere
voorstellen besluit over de reserveringen en over de besteding daarvan.
28

Peuteropvang

2019: € 494.000
2020: € 494.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Het verzorgen van voor -en vroegschoolse educatie/peuteropvang voor doelgroepkinderen met een
(mogelijke) onderwijsachterstand is een wettelijke opgave. Hiervoor ontvangt Doetinchem jaarlijks
de zogeheten Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleidsmiddelen (GOAB) van het ministerie
van OCW. De middelen worden door het Rijk toegekend in perioden van vier jaar. Voor de GOAB
periode t/m 2018 ontving Doetinchem van rijkswege ca. € 260.000 en begrootte daarnaast
structureel ca. € 494.000 uit eigen middelen. De rijksmiddelen GOAB zijn geoormerkt; als
Doetinchem na de vierjaarsperiode budget overhoudt, moet dat worden terugbetaald aan het Rijk.
Dit geldt uiteraard niet voor de middelen die structureel beschikbaar zijn vanuit gemeentelijke
middelen.
Vanaf 2020 krijgt de gemeente een grotere wettelijke taak. Om deze extra taak adequaat uit te
kunnen voeren, ontvangt Doetinchem (reeds) vanaf 2019 extra GOAB-middelen van het Rijk. Het
GOAB budget 2019 (€ 1.143.300) is 85% van het uiteindelijk budget in 2022. In de jaren daarna stijgt
dit percentage (jaarlijkse vaststelling bij de ministeriële regeling). Voor 2020 is inmiddels een
rijksbudget vastgesteld van € 1.290.000. De verhoging van het rijksbudget voor Doetinchem is een
gevolg van een andere verdeelsleutel op basis van nieuwe indicatoren door het rijk. Deze
aanzienlijke verhoging betekent dat de landelijke GOAB-middelen (tot en met 2022) voldoende zijn
om de bestaande en nieuwe taken uit te voeren. Daarmee kunnen de begrote gemeentelijke
middelen (€ 494.000 vanaf 2019) vrijvallen. Hierbij is het wel noodzakelijk goed te volgen welk
budget de gemeente Doetinchem van rijkswege gaat ontvangen na 2022. Op basis van
berichtgeving daarover moet voor de jaren vanaf 2023 mogelijk opnieuw een afweging worden
gemaakt om extra gemeentelijke middelen in te zetten voor peuteropvang in het kader van het
onderwijsachterstandenbeleid.
Voorstel
Voorgesteld wordt vanaf 2019 de geraamde gemeentelijke middelen van jaarlijks € 494.000 in te
boeken als een structurele besparing.
5.1-Sportbeleid en activering
29
Sport
€0
Toelichting
De speerpunten met betrekking tot het sportbeleid liggen voor deze periode op:
1. De beweegparticipatie onder jongeren van 4 tot 18 jaar de komende 10 jaar stabiliseren op
85%.
2. Het percentage volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar sport verhogen van 76% naar
80%.
3. Door middel van sport doelstellingen op de domeinen gezondheid, participatie en economie
behalen.
4. Verenigingen faciliteren in accommodaties en sportstimulering.
5. Beschikbare (financiële) middelen optimaal inzetten voor sport en bewegen.
Het sportbeleid draagt bij aan ‘Doetinchem centrumstad’; gD en Sportservice Doetinchem hebben
een spilfunctie in de regionale samenwerking Achterhoek in Beweging. Activiteiten en
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evenementen worden in samenspraak met lokale ondernemers ontwikkeld c.q. versterkt. Goede
sportvoorzieningen vormen een essentieel onderdeel van een prettig woon- en leefklimaat.
Het sportbeleid draagt tevens bij aan het begrotingsdoel Sterke samenleving; sport draagt bij aan
het welzijn, welbevinden en gezondheid van alle inwoners. De preventieve werking van sporten &
bewegen is enorm: men doet mee in de samenleving, ontmoet andere inwoners en dus neemt de
kans op eenzaamheid af, men verbetert de gezondheid en daardoor stijgt het gevoel van
eigenwaarde.
Het staat buiten kijf dat sport een belangrijke preventieve en sociale werking heeft. Dit willen we
graag in stand houden, maar we hebben bij de keuzerichtingen kritisch gekeken naar wat er anders
c.q. minder kan. De keuzerichtingen met betrekking tot sport en bewegen zijn overwogen en
vormgegeven met deze uitgangspunten als leidraad.
Voor het uitvoeren van het sportbeleid is de inzet van professionals essentieel. Integraliteit wordt
steeds belangrijker om de kracht van sporten en bewegen binnen verschillende domeinen in te
kunnen zetten. Daarom stellen we voor de inzet van de buurtsportcoaches onverminderd voort te
zetten. Wel brengen we nog meer focus aan op integraliteit en duurzame structurele samenwerking
tussen de verschillen domeinen (cultuur, onderwijs, zorg, welzijn, re-integratie). Sportservice
Doetinchem voert dit beleid uit en coördineert de inzet en zal nog meer sturen op preventie. (Zie
keuzerichting nr. 30)
De sportaccommodaties vormen een fundamentele basis voor de sportparticipatie van onze
inwoners.
Doetinchem kent diverse accommodaties die een bijdrage ontvangen van de gemeente. Zwembad
Rozengaarde € 994.366 en Skyzone € 304.982 maken onderdeel uit van het op te zetten
Sportbedrijf. Daarnaast kennen wij budgetten toe aan:
Stichting exploitatie de Pol € 205.402
Sport en recreatie Wehl € 262.666
De financiering van Saza en sporthal de Bongerd vinden op andere wijze plaats.
De ingezette lijn om het onderhoud aan de sportparken door de gemeente (Buha) te laten
uitvoeren, om de kwaliteit te waarborgen, houden we graag in stand. Wel willen we de
vervangingsinvestering van de toplaag van de atletiekbaan (ARGO / sportpark Bezelhorst) uitstellen
naar 2022 (i.p.v. 2021).
Verenigingen zijn onmisbaar in het sportlandschap en daarom blijven we investeren in de
accommodaties en het stimuleren van de sportparticipatie. Maar de vraag kan worden gesteld of de
inzet van de deelnamesubsidies (een vast bedrag per jeugdlid voor sport- en cultuurverenigingen)
wel een passend instrument is om de participatie van de jeugd te stimuleren. (Zie keuzerichting nr.
31)
We zetten onverminderd in op de vorming van het sportbedrijf. De partners in dit traject zijn Buha,
Sportservice en Rozengaarde. Het sportbedrijf moet vorm geven aan de ambities en daarmee een
sterke speler worden in de samenleving. Niet alleen bij inwoners en verenigingen, maar juist ook bij
ondernemers, zorg, welzijn etc. Dit doen we op basis van zorgvuldigheid en soberheid. We zien
mogelijkheden om bij zwembad Rozengaarde nog structureel te bezuinigen (ad. € 100.000), met
daarbij wel de kanttekening dat dit mogelijk een gevolg kan hebben in de ambitie voor het
sportbedrijf. (Zie keuzerichting nr. 34)
Voorstel
Voorgesteld wordt, behalve op zwembad Rozengaarde B.V., geen besparingen te realiseren. Het
college is van mening dat sport op tal van terreinen positief bijdraagt en ziet het belang daarvan
nadrukkelijk in.
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Buurtsportcoaches
€0
Toelichting
Deelname aan de landelijke regeling buurtsportcoaches levert inhoudelijk veel op: efficiënte
uitvoering van het sportbeleid, participatie van onze inwoners, samenwerking tussen vele
organisaties die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en professionalisering van het
gymonderwijs binnen het primair onderwijs.
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De inzet van de buurtsportcoaches vindt plaats op basis van cofinanciering. Het Rijk financiert 40%
van de loonkosten van deze sportprofessionals, de gemeente Doetinchem 60%. De bijdrage van het
Rijk komt daarmee uit op € 232.680, de gemeente draagt € 396.000 bij. De bijdrage voor
buurtsportcoaches maakt onderdeel uit van de subsidie aan Sportservice Doetinchem. Ook het
primair onderwijs draagt in totaal € 52.500 bij. In Doetinchem zijn daarmee 5,8 fte
buurtsportcoaches actief.
De inzet van de buurtsportcoaches is geen wettelijke verplichting, maar maakt wel deel uit van een
landelijke regeling. Wanneer ervoor gekozen wordt om niet meer deel te nemen aan de landelijke
regeling, komt de cofinanciering te vervallen net zoals de bijdrage van het primair onderwijs.
Daarnaast realiseert het college zich dat er ook praktische bezwaren zijn bij het stoppen met
buurtcoaches, aangaande arbeidsrechtelijke verplichtingen.
Voorstel
Voorgesteld wordt geen besparing te realiseren. Het college heeft als standpunt dat het
onverstandig is om te stoppen met de inzet van buurtsportcoaches. Het college hecht aan de
preventieve werking die van sport uitgaat en die ook zijn doorwerking kent in tal van andere
taakvelden, waaronder volksgezondheid, primair onderwijs en voorliggende voorzieningen jeugd
en Wmo.
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Heroverwegen deelnamesubsidie
2021: € 90.000
Structureel
Toelichting
In totaal is er voor deelnamesubsidie voor jeugdleden t/m 18 jaar en inwoners met een
participatiebeperking (ongeacht leeftijd) € 258.920 begroot. Daarbij is ook rekening gehouden met
de administratieve verwerking. Toegang voor jeugd en mensen met een participatiebeperking tot
sport, cultuur en welzijn draagt bij aan sociale cohesie, heeft een preventieve werking en draagt bij
aan een aantrekkelijke woonstad. Het is echter geen wettelijke taak. Er zijn verschillende
mogelijkheden om sport, cultuur en welzijn te stimuleren.
Het college realiseert zich dat het van belang is om kinderen, jongeren en mensen met en
participatiebeperking te stimuleren om te gaan sporten of op een andere manier te laten
deelnemen en is zich ervan bewust dat dat op vele manieren kan.
Voorstel
Voorgesteld wordt om € 90.000 te bezuinigen op het budget deelnamesubsidies. Dat is 35% van het
totaal beschikbare budget. Op die manier blijven er toch middelen beschikbaar voor
sportstimulering. Om invulling te geven aan de hoe-vraag stelt het college voor om een
onderzoeksopdracht te laten uitvoeren in samenspraak met de verenigingen en sportservice
Doetinchem. Het is daarbij wel belangrijk om aan te sluiten bij de visie op het instrument
subsidieverlening in zijn algemeenheid.
5.2-Sportaccommodaties
32

Renovatie kunstgrasveld DZC’68 / Sportpark Zuid
2020: BN
Structureel
(aanmelding 9 kadernota 2020)
Toelichting
De toplaag van het eerste kunstgrasveld van voetbalvereniging DZC’68 op Sportpark Zuid is
versleten. De KNVB heeft na recente keuring medegedeeld dat het veld met ingang van het
voetbalseizoen 2020-2021 wordt afgekeurd. DZC’68 heeft dit veld nodig voor de trainingen en
wedstrijden. Vervanging voor het seizoen 2020-2021 is noodzakelijk.
De vervanging inclusief verwijderen en afvoeren van de oude toplaag vraagt een investering van
€ 327.000. Deze investering zal (zoals gebruikelijk is) onderdeel uitmaken van de kredietaanvraag bij
de gemeentebegroting 2020.
Deze investering maakt onderdeel uit van het Vastgoedfonds. De vrijval van de kapitaallasten ervan
komen ook ten gunste van het fonds. Daarom komen de kapitaallasten van de
vervangingsinvestering ook ten laste van het Vastgoedfonds. Uitstel van de investering leidt tot
incidenteel voordeel voor het Vastgoedfonds en komt niet ten goede van de algemene middelen.
Een bestuurlijke keuze over deze investering beïnvloedt wel direct de begroting van het
Vastgoedfonds maar heeft geen (onmiddellijk) effect op het resultaat van de gemeentebegroting.
Daarom wordt het als budgettair neutraal beschouwd voor de gemeentebegroting.
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Voorstel
Voorgesteld wordt deze aanmelding te handhaven.
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Renovatie atletiekbaan ARGO / Sportpark Bezelhorst
2022: BN
Structureel
(aanmelding 10 kadernota 2020)
Toelichting
De top- en tussenlaag van de atletiekbaan op Sportpark Bezelhorst waren voorzien om in 2021
vervangen te worden. De toplaag dateert van 2010 en de tussenlaag ligt al er meer dan 20 jaar.
Deze twee lagen dienen tegelijkertijd te worden vervangen. De totale kosten bedragen € 605.000,
waarbij de afschrijvingstermijnen 12 en 25 jaar bedragen voor respectievelijk de toplaag en de
tussenlaag.
Deze investering zal (zoals gebruikelijk is) onderdeel uitmaken van de kredietaanvraag bij de
gemeentebegroting 2020.
De investering is gepland in 2021. Het uitstellen van deze investering met 1 jaar, zorgt ervoor dat de
kapitaallasten ter hoogte van €52.000 pas vanaf 2023 in werking treden.
Deze investering maakt onderdeel uit van het Vastgoedfonds. De vrijval van de kapitaallasten ervan
komen ook ten gunste van het fonds. Daarom komen de kapitaallasten van de
vervangingsinvestering ook ten laste van het Vastgoedfonds. Uitstel van de investering leidt tot
incidenteel voordeel voor het Vastgoedfonds en komt niet tgv de algemene middelen. Een
bestuurlijke keuze over deze investering beïnvloedt wel direct de begroting van het Vastgoedfonds
maar heeft geen (onmiddellijk) effect op het resultaat van de gemeentebegroting. Daarom wordt
het als budgettair neutraal beschouwd voor de gemeentebegroting.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze aanmelding te handhaven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de
investering met een jaar uit te stellen.
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Rozengaarde
2020: € 100.000
Structureel
Toelichting
Een zwembad is een stedelijke voorziening die de stad aantrekkelijk maakt.
Rozengaarde BV kende in 2018 een voordelig resultaat. Rekening houdend met
€ 67.000, zijnde de laatste tranche ombuiging Rozengaarde van in totaal € 200.000, zou aanvullend
structureel nog € 100.000 bespaard kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk een tariefsverhoging
door te voeren. Rozengaarde maakt echter onderdeel uit van de plannen van het Sportbedrijf De
kansen voor het op de markt zetten van zwembad Rozengaarde en/of Skyzone zijn nooit
onderzocht. Om alle opties in kaart te brengen, is het gewenst zo’n onderzoek op te starten.
Voorstel
Voorgesteld wordt Rozengaarde een taakstelling te geven ter grootte van € 100.000. Indien
gewenst kan er onderzoek komen naar kansen voor het volledig op de markt zetten van zwembad
Rozegaarde en/of Skyzone. Dit vraagt wel om aanvullend budget voor het onderzoek.
5.6-Media
35
Versoberen Openbare bibliotheek
2021: € 150.000
Structureel
Toelichting
Per 2021 zal er een nieuwe budgetovereenkomst afgesloten zijn met Bibliotheek West-Achterhoek.
De gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem zoeken gezamenlijk naar de vertaling van het
wettelijk kader (Wsob) en de certificeringsnormen. Het nieuwe financiële kader per 2021 is daarbij
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richtinggevend. Zo krijgt de nieuwe budgetovereenkomst 2021-2024 een vereenvoudigde en meer
pragmatische opzet. De recente ontwikkelingen in de drie gemeenten én ontwikkelingen die zich
landelijk aandienen, leiden tot een bestuurlijke vraag aan de Bibliotheek West-Achterhoek. De
Bibliotheek wordt gevraagd invulling te geven aan:
1. Bibliotheek op school
2. Bestrijding laaggeletterdheid
3. Digitalisering samenleving
4. Ontmoetingsplaats.
Per gemeente wordt vervolgens bekeken welke verschillende budgetten daartoe aangesproken
kunnen worden en welke maatschappelijke partners daarbij betrokken zijn.
Het college is zich ervan bewust dat het beschikken over een bibliotheek bijdraagt aan een
adequaat voorzieningenniveau en tal van maatschappelijke doelen. Het college acht het
tegelijkertijd reëel om tot een besparing te komen van € 150.000 per 2021.
Voorstel
Voorgesteld wordt een bezuiniging van 15% te realiseren in 2021, te weten € 150.000 als er nieuwe
budgetovereenkomst wordt afgesloten.
36

Opzet Regionaal mediacentrum en LPO

2019: € 50.000
2020: € 50.000

Incidenteel
Incidenteel

Toelichting
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de financiering van de lokale publieke mediainstellingen (Mediawet 2008 Artikel 2.17a.). Het is de bedoeling dat wordt bekostigd op het niveau
van € 1,30 per woonruimte. Hiervoor ontvangen wij middelen vanuit het Rijk. Hiervoor verstrekken
wij jaarlijks stichting Optimaal FM (tegenwoordig stichting Regionaal Mediacentrum / REGIO 8) een
subsidie van 31.000 (onderdeel subsidielijst).
Er loopt nu een traject om te komen tot een gezamenlijke regionale omroep. Voor deze
streekomroepen zijn kwaliteitseisen geformuleerd in een zogeheten Lokaal Toereikend MediaAanbod (LTMA). Voldoen aan het LTMA is een vereiste voor het verkrijgen van een zendmachtiging
voor een publieke streekomroep. Om de vormingen van een Streekomroep voor de Achterhoek te
ondersteunen is, onder voorwaarden, incidenteel budget gereserveerd voor de periode 2018-20192020. Tot op heden is hiervan een bedrag van € 100.000 uitgekeerd. Het is momenteel nog niet
duidelijk welk deel van het resterend bedrag daadwerkelijk nodig is om tot de gewenste
toekomstige situatie van een gezamenlijke regionale omroep te komen.
Voorstel
Voorgesteld wordt een bedrag van € 50.000 te reserveren aansluitend bij de verwachte vraag. Dit
kan daarom leiden tot een incidentele besparing van € 50.000 voor 2019 en 2020.
Het college zal het proces van vorming van een regionale publieke omroep kritisch volgen.
Mogelijk zijn niet alle middelen nodig en leidt dit tot een vrijval in de jaarrekening.
6.1-Samenkracht en burgerparticipatie
37
Doetinchemmer olie
2020: € 50.000
Structureel
Toelichting
Jaarlijks is € 50.000 beschikbaar voor het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving via het
budget Doetinchemmer olie. Dit budget wordt momenteel beperkt gebruikt. Het college realiseert
zich dat er voor lokale initiatiefnemers meerdere mogelijkheden zijn een bijdrage te ontvangen en
wil overlap tussen regelingen voorkomen en tevens het overzicht van mogelijkheden vergroten.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget voor Doetinchemmer olie te laten vervallen. Tegelijkertijd blijft het
budget Noaberfonds beschikbaar.
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38

Contractmanagement/Inkoop (JW, Wmo, BW)
(Taskforce Sociaal Domein)

2019: € 250.000
2020: € 1.250.000
2021: € 1.250.000
2022: € 1.000.000

Incidenteel
Structureel
(cumulatief)

Toelichting
Op dit moment heeft de gemeente Doetinchem contracten met ongeveer 250 zorgaanbieders. Het
grote aantal contracten (zorgaanbieders) maakt het lastig om een effectief en efficiënt
contractmanagement te voeren. De gemeente Doetinchem zal, onder de voorwaarde dat de
continuïteit van passende ondersteuning wordt geborgd, een meer zakelijke houding aannemen op
het gebied van contractmanagement. Dit contractmanagement zal meer gericht zijn op controle van
geleverde zorg (verzilvering) en op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette zorg. Bij
toekomstige inkoopvraagstukken zal hierop ook nadrukkelijker worden gelet. Op basis van
voorzichtige inschattingen zal op termijn door het stringenter sturen op een professioneel
contractmanagement en een professionele inkoop een besparing van 5%- 7.5% kunnen worden
gerealiseerd op een zorgbudget van circa 60 miljoen euro.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te realiseren.
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Groepsbegeleiding (Wmo) -> Stadskamer
(Taskforce Sociaal Domein)

2019: € 100.000
2020: € 225.000
2021: € 225.000

Incidenteel
Structureel
(cumulatief)

Toelichting
Doetinchem kent de algemene voorziening ‘De Stadskamer’. Deze algemene voorziening kan voor
bepaalde ondersteuningsvragen een passend alternatief zijn voor de maatwerkvoorziening
‘Groepsbegeleiding’, echter met lagere (maatschappelijke) kosten. Naar verwachting kan een deel
van de inwoners die nu een indicatie hebben voor Groepsbegeleiding na afloop van hun huidige
indicatie gebruik gaan maken van de algemene voorziening ‘De Stadskamer’. Op basis van
voorzichtige inschattingen lijkt voor ongeveer 10% van de inwoners die nu gebruik maken van
Groepsbegeleiding de algemene voorziening ‘De Stadskamer’ een passend alternatief. De netto
besparing die hiermee jaarlijks (vanaf 2021) kan worden behaald, bedraagt € 450.000. Opgemerkt
wordt dat hier een inhoudelijke relatie ligt met het project om te komen tot een stringente
toegang. (Zie keuzerichting nr. 45)
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te realiseren.
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Inzet Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH-ers)
2019: € 45.000
Incidenteel
(Taskforce Sociaal Domein)
2020: € 180.000
Structureel
Toelichting
Uit een pilot die is uitgevoerd in de Achterhoek is gebleken dat door de inzet van een
Praktijkondersteuner Jeugd (POH, die bij lichtere zorgvragen ondersteuning verleent aan de
jeugdige) bij een huisarts dit in slechts 20% van de gevallen leidt tot verdere inzet van specialistische
jeugdzorg. Op basis van de uitkomsten van deze pilot zullen bij een 5-tal huisartsen in de gemeente
Doetinchem POH-ers Jeugd worden ingezet.
Geraamde opbrengsten door inzet POH-ers.
- 2019 € 45.000 structureel
- 2020 € 180.000 structureel
- 2021 € 180.000 structureel max.
Dit kan alleen gerealiseerd worden als wij ervoor kiezen het projectplan POH-ers uit te voeren. Om
deze besparingen te realiseren moeten er vanaf 2021 opnieuw uitgaven worden geraamd. De
omvang is afhankelijk van de resultaten van de pilot werken met POH-ers in 2019 en 2020 en de
OGON afspraken met Buurtplein 2021.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te realiseren.
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41

Meer doorstroom, uitstroom (Jw, Wmo, BW)
(Taskforce Sociaal Domein)

2019: € 250.000
2020: € 1.000.000
2021: € 500.000

Incidenteel
Structureel
(cumulatief)

Toelichting
Door het versterkt inzetten van relatiemanagement kan er actief worden gestuurd op de tijdige
afschaling (doorstroom) en uitstroom van inwoners. Hiervoor is het noodzakelijk dat er in gesprek
met zorgaanbieders wordt gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van deze aanbieders dat
het niet alleen wenselijk maar zeker ook noodzakelijk is dat inwoners zo snel als mogelijk door- dan
wel uitstromen uit maatwerkondersteuning (inwoners zijn weer (meer) zelfredzaam). In het
verlengde hiervan zal met zorgaanbieders inzichtelijk worden gemaakt of, en zo ja welke
belemmeringen er zouden kunnen zijn voor het sneller door- en uitstromen van inwoners uit
maatwerkondersteuning. In gezamenlijk overleg kan dan worden bepaald hoe deze belemmeringen
kunnen worden weggenomen. Op basis van huidige inzichten en voorzichtige inschattingen lijkt het
mogelijk dat dit op termijn zal kunnen leiden tot een besparing van 2.5% op een zorgbudget van
circa 60 miljoen euro.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te realiseren.
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Minder externe verwijzingen Jeugd (Jw)
2019: € 100.000
Incidenteel
(Taskforce Sociaal Domein)
2020: € 500.000
Structureel
Toelichting
Door het versterkt investeren in de (professionele) relatie tussen de toegang (inclusief voorliggende
en algemene voorzieningen) en externe verwijzers (o.a. huisartsen en gecertificeerde instellingen), is
de inschatting dat het aantal rechtstreekse verwijzingen naar relatief zwaardere en duurdere
maatwerkvoorzieningen kan worden verminderd. Hierbij is het van groot belang dat de
ondersteuning die jeugdigen dienen te ontvangen te allen tijde zo licht als mogelijk maar ook zo
zwaar als noodzakelijk is. Op basis van huidige inzichten en inschattingen kan hiermee op termijn
jaarlijks een besparing van circa € 500.000 worden behaald.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te realiseren.
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Preventie Sociaal domein
2019: € 100.000
Incidenteel
(Taskforce Sociaal Domein)
Toelichting
Preventie Sociaal Domein is binnen de Coalitieagenda 2018-2022 een belangrijk speerpunt. Hierin is
opgenomen een preventieagenda op te stellen en uit te voeren waarbij een sterke verbinding wordt
gelegd met sport en cultuur. Deze preventieagenda sociaal domein is in ontwikkeling.
Incidentele middelen begroting 2019
Ter ondersteuning hieraan is in de begroting 2019 eenmalig een budget van € 500.000 opgenomen.
Dit bedrag is in 2019 grotendeels besteed en/of is gekoppeld aan besluitvorming in september 2019.
Deze incidentele middelen zijn/worden besteed aan:
- POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) jeugd bij huisartsen (175.000)
- Project Jongeren in Beeld (175.000)
- Lang Leve Kunst (Gruitpoort) (50.000)
Van het totale budget heeft €100.000 nog geen besteding. Aangezien het hier om incidentele
middelen gaat, levert dit in 2019 een eenmalige besparing op. Uitvoering geven aan preventie
sociaal domein is echter geen opgave van slechts 1 jaar.
Voorstel
Voorgesteld wordt incidenteel in 2019 een besparing in te boeken van € 100.000 op het budget voor
preventie, transformatie en innovatie in 2019 (niet besteed budget).
Structurele opgave beleid en middelen
Eén van de belangrijkste uitgangspunten in het sociaal domein is de sterke inzet op preventie.
Preventie is voorkomen dat er (grotere) problemen ontstaan door op tijd in te grijpen. Op tijd
ingrijpen voorkomt erger, het stelt professionele zorg uit of maakt het zelfs niet meer nodig. Een
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sterke inzet op preventie kan daardoor voor het sociaal domein tot besparingen, efficiency en
effectiviteit leiden.
Op basis van de exercitie in het kader van de bestuursopdracht preventieagenda, zullen de mogelijken onmogelijkheden van het bij elkaar brengen, het verschuiven en het anders inzetten van
bestaande middelen voor preventie de komende tijd inzichtelijk worden. Voor nu zijn de in dit
boekwerk besparingsmogelijkheden per taakveld aangegeven. Hieronder zijn deze ter informatie
bij elkaar gezet. Bij de uitvoering van de bestuursopdracht en het bij elkaar brengen van de
verschillende budgetten per taak-/beleidsveld, zullen deze keuzerichtingen meegenomen worden.
Voorstel
Voorgesteld wordt om te komen tot één structureel preventiebudget op basis van het
uitvoeringskader preventie sociaal domein en de bijbehorende preventieagenda (momenteel in
ontwikkeling). De keuzerichtingen op de individuele budgetten kunnen hierin worden
meegenomen.
Ter informatie
De keuzerichtingen per taakveld die raakvlak hebben met preventie sociaal domein zijn:
- 46 Preventiebudget jeugd/budget jeugdagenda
- 49 Preventieagenda, verslavingszorg
- 52 Statushouders
- 55 Openstelling van buurthuizen/wijkcentra
- 63 Armoede;
Subsidielijst:
- 19 Cultuurbedrijf
- 28 Peuteropvang/onderwijsachterstandebeleid
- 30 Buurtsportcoaches
- 31 heroverwegen deelnamesubsidie
- 35 Openbare bibliotheek
- 56 Huisvesting Seniorenontmoetingspunt
- 57 Mantelzorgers en vrijwilligers – mantelzorgcompliment
- 58 heroverweeg hoogte budgetten uitvoeringsorganisaties (Yunio, GGD, Pauropus,
Stadskamer, Iriszorg)
- 59 Noaberfonds
44

Projectbudget Taskforce Sociaal Domein
2019: € -150.000
Incidenteel
(Taskforce Sociaal Domein)
2020: € -250.000
Incidenteel
Toelichting
De maatregelen uitgevoerd door de Taskforce sociaal domein hebben (oplopend tot 2022) een
besparingspotentieel van € 10,5 miljoen structureel.
De opgave om deze besparing te realiseren is echter fors: er is relatief weinig tijd om de turnaround tot stand te brengen en veel acties dienen parallel uitgevoerd te worden.
Om dat te kunnen doen zal eenmalig extra geïnvesteerd moeten worden op het gebied van
benodigd onderzoek, ICT, planning en control, financiën en training van medewerkers. Ook het
(extern) projectleiderschap van de Taskforce moet bekostigd worden. Een ander aandachtspunt is
dat vrijwel alle extra activiteiten i.h.k.v. de Taskforce uitgevoerd worden door de reguliere
medewerkers. Deze moesten deze extra activiteiten uitvoeren náást hun bestaande taken (in een
reeds krimpende organisatie). Dat betekent dat het aan implementatiekracht ontbrak. Om deze
medewerkers wel vrij te spelen voor de Taskforce kán het noodzakelijk zijn hiervoor vervangende
inhuur in te zetten.
De Tasforce Sociaal Domein heeft een verzoek ingediend van € -500.000 in 2019 en 2020.
Wij adviseren u om voor 2019 en 2020 in eerste instantie een bedrag van € 250.000 per jaar
beschikbaar te stellen. De Taskforce kan vervolgens onderbouwde plannen indienen om dit budget
te gebruiken.
Voorstel
Voorgesteld wordt in 2019 het startbudget opgaven coalitieakkoord van € 100.000 te gebruiken als
dekking.
Voorgesteld wordt aanvullend € 150.000 voor 2019 en € 250.000 voor 2020 toe te kennen.
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Voorgesteld wordt de eventueel benodigde aanvullende middelen (€ 250.000 voor 2019 en 2020)
worden als risico op te nemen binnen de algemene reserve.
45

Stringente Toegang (Jw, Wmo, BW)
(Taskforce Sociaal Domein)

2019: € 250.000
2020: € 1.000.000
2021: € 500.000

Incidenteel
Structureel
(cumulatief)

Toelichting
Uit steekproeven is gebleken dat de gemeente Doetinchem bij ondersteuningsvragen van inwoners
meer gebruik zou kunnen maken van voorliggende wetgeving, voorliggende voorzieningen en
algemene voorzieningen alvorens wordt overgegaan tot het inzetten van een
maatwerkvoorziening.
Om dit te bewerkstelligen, is er in juni 2019 een aanvullende opdracht verstrekt aan Buurtplein.
Hierbij is van belang dat de toegang als eerste eenduidig bepaalt of de passende ondersteuning die
geboden dient te worden, behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente (voorliggende
wetgeving). Hierna dient door de toegang nadrukkelijk(er) rekening te worden gehouden met de
eigen mogelijkheden van de inwoner en zijn sociale netwerk, inclusief de wijk/buurt waarin hij
woont en de mogelijkheden van algemene voorzieningen.
De financiële effecten van deze aanvullende opdracht zullen al zichtbaar worden in 2019 maar in de
jaren hierna een groter financieel effect sorteren. Op basis van huidige inzichten en inschattingen
kan, door een stringente toegang, voor ongeveer 5% van de ondersteuningsvragen die door de
toegang worden behandeld een andere passende ondersteuning worden ingezet tegen gemiddeld
50% lagere kosten (van iedere maatwerkondersteuning). Dit leidt tot een netto besparing van 2,5%.
Op een budget van circa 60 miljoen euro bedraagt de ingeschatte besparing circa 1.5 miljoen euro.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te realiseren.
46
Preventiebudget jeugd / budget jeugdagenda
2021: € 39.000
Structureel
Toelichting
In Doetinchem is € 395.000 begroot voor diverse uitgaven ten behoeve van preventieve projecten en
voorliggende ondersteuning voor jeugdigen:
wat
Trajectbegeleiding (ambulante hulp
tijdens de studie)
Jeugdmaatschappelijk werk
Jeugdgezondheid adolescenten
Graafschap Helpt Scoren
Stedelijk Jongerenwerk
(in het jongerencentrum)
Pilot specialistische ondersteuning
huisartsen (SOH) IJzerrijk
(Gaanderen)
Verwijsindex jongeren
diversen (11 kleinere projecten)
Totaal

door wie
Graafschap College

kosten
€40.000

Samenwerkingsverband Doetinchem e.o.
voortgezet onderwijs
GGD
Sport United
De Gruitpoort

€50.000

Karakter

€23.000

Multisignaal
diversen

€55.000
€35.000
€90.000

€17.000
€85.000
€395.000

Deze projecten vielen in 2017-2018 (grotendeels) onder de Jeugdagenda en hebben geen verplicht
karakter. De (wettelijk verplichte) basiswerkzaamheden van de GGD en Yunio (consultatiebureau)
vallen niet onder dit budget.
De Pilot SOH IJzerrijk kan gezien worden als een “voorloper” op de Doetinchem-brede uitrol van
POH-ers bij de huisartsen. Voor die brede uitrol is thans alleen incidentele financiering beschikbaar.
Als echter voorzien gaat worden in structurele financiering voor POH in heel Doetinchem, kan de
€23.000 (op facturatiebasis) t.b.v. de pilot SOH vrijvallen en drukken die uitgaven niet meer op dit
budget.
Voorstel
Pagina | 29

Voorgesteld wordt om niet helemaal te stoppen met deze voorzieningen i.v.m. het preventief en
voorliggend karakter ervan, maar wel een generieke taakstelling van 10% op te leggen per 2021
aan deze partners. Dit levert een besparing van € 39.000 structureel op.
47

Uitvoeringslasten SW
2020: € 1.227.000
Structureel
(Taskforce Sociaal Domein)
2021: € 165.000
(cumulatief)
Toelichting
De kostenontwikkeling van Laborijn leidt, als er geen maatregelen worden genomen, vanaf 2020
tot hogere kosten dan waarmee in de vorige meerjarenbegroting rekening was gehouden. Laborijn
heeft de opdracht gekregen om met maatregelen te komen om de kosten terug te brengen naar
het eerder geprognosticeerde niveau. De genoemde bedragen zijn derhalve geen besparing ten
opzichte van de huidige begroting van gemeente Doetinchem. De ontwerpbegroting van Laborijn is
nog niet meegenomen omdat die nog niet formeel is vastgesteld. De genoemde bedragen zijn
cumulatief: voor 2020 € 1,2 miljoen. Voor 2021 komt daar € 165.000 bij, maakt ruim € 1,3 miljoen.
Voorstel
Voorgesteld wordt de kosten terug te brengen naar het eerder geprognosticeerde niveau.
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Vermindering uitvoeringskosten
(Taskforce Sociaal Domein)

2020: € 500.000
2021: € 500.000
2022: € 500.000

Structureel
(cumulatief)

Toelichting
In de komende periode zal kritisch worden geïnventariseerd en geanalyseerd of alle activiteiten die
worden uitgevoerd door de gemeente Doetinchem of aanpalende organisaties in het kader van de
Wmo, Jeugd- en Participatiewet ook tot de gewenste inhoudelijke en financiële resultaten leiden.
Op basis van deze inventarisatie en analyse zal worden bepaald of de betreffende activiteiten
worden voortgezet, versoberd of wellicht beëindigd. Op basis van de huidige inzichten lijken er op
termijn kostenbesparingen, oplopend tot jaarlijks 1.5 miljoen, mogelijk.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te realiseren.
49
Sociaal Domein: Preventieagenda, verslavingszorg € 0
Toelichting
Wij hebben maatregelen getroffen op basis van een agenda. Hiervoor verstrekken wij middelen aan
uitvoeringsorganisaties. Belangrijke spelers zijn: GGD, Buurtplein, Sportservice Doetinchem. De inzet
van IrisZorg PREVENTIE is regionaal vastgelegd.
De geactualiseerde agenda is onlangs vastgesteld door de gemeenteraad. De lopende interventies
worden vanuit de huidige budgetten gefinancierd.
Voorstel
Voorgesteld wordt de Tasforce Sociaal Domein in een volgende fase de opdracht te geven om
onderzoek te doen naar de exacte omvang en effectiviteit van de middelen.
50
Sociaal Domein: diversiteitsbeleid
2020: € 7.000
Structureel
Toelichting
Over het algemeen wordt diversiteitsbeleid gedefinieerd als: het door een organisatie laten
terugkomen van de diversiteit en achtergrond van (potentiële) medewerkers en hier -al dan nietactief maatregelen voor te treffen om diversiteit in het personeelsbestand te bevorderen. Het kan
daarbij gaan om het begunstigen van (potentiële) medewerkers op grond van specifieke kenmerken
als geslacht, leeftijd, en etniciteit/culturele achtergrond.
Diversiteitsbeleid voeren is geen verplichting die voortvloeit uit de wet, en is in sommige
gevallen/bij bepaalde wijzen van uitvoering zelfs niet toegestaan. Ons beleid sociaal domein is
gericht op inclusie. Er is geen separaat diversiteitsbeleid-budget opgenomen in de begroting 2019.
Wel zijn er bestaande middelen voor (anti-)discriminatie- en racismebeleid. Dit is een budget van ca.
€ 21.000 dat voor het grootste deel opgaat aan de kosten voor het wettelijke verplichte
discriminatie-meldpunt van Stimenz. Voor het opstellen van het Plan van Aanpak Diversiteitsbeleid
(cf. Begroting 2019) zijn ongeveer 100 (bestaande) ambtelijke uren ingecalculeerd. Er is jaarlijks
ongeveer € 7.000 ongebruikt budget.
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Voorstel
Voorgesteld wordt een besparing te realiseren van € 7.000 structureel.
51
Sociaal Domein: inclusieve samenleving
2020: € 5.000
Structureel
Toelichting
Ons beleid Sociaal Domein is gericht op inclusie. Er is geen apart budget voor gereserveerd.
Wettelijke verplichtingen
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (‘VN-verdrag Handicap’) beoogt
een geleidelijke, maar progressieve totstandkoming van een toegankelijke en daarmee een
inclusieve samenleving. Een geleidelijke aanpak is dus mogelijk, maar het is niet vrijblijvend om
invulling te geven aan dit VN-verdrag.
Wet- en regelgeving: Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Op 18 februari 2016 heeft de raad unaniem een motie over het opstellen van een plan van aanpak
voor de Doetinchemse Agenda Toegankelijkheid aangenomen. Hiervoor is een structureel budget
beschikbaar van €20.000 (Budget implementatie uitvoeringsagenda Doetinchemse Agenda
Toegankelijkheid). Deze middelen zetten wij met name in voor bewustwording, want dit is volgens
mensen met een beperking de grootste uitdaging om tot een (meer) inclusieve samenleving te
komen. Voor 2019 is dit budget reeds besteed (o.a. Doetinchem doet mee-award 2019).
Voor overige maatregelen en activiteiten maken wij steeds meer gebruik van reguliere budgetten.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit budget te verminderen met €5.000 per 2020.
52
Statushouders
2020: € 50.000
Structureel
Toelichting
De beleidskaders ‘Integratie en participatie statushouders 2019-2022’ zijn in april 2019
vastgesteld. De uitvoeringsagenda 2019-2022 ligt in concept gereed. Aanleiding vormt de komst van
de nieuwe Inburgeringswet per 1-1-2021 omdat de huidige wet slechte resultaten oplevert. De
nieuwe wet geeft de regie aan gemeenten. Er komt een prestatie-gebonden bekostiging
(groeimodel). Het jaar 2020 vormt het jaar met de grote veranderopgave ter voorbereiding. De wet
vraagt straks namelijk een andere werkwijze.
Wij hebben nu als wettelijke verplichting te zorgen voor huisvesting, maatschappelijke
begeleiding en een participatieverklaringstraject (PVT). Wij begroten daarvoor jaarlijks:
- ca. € 59.000 ‘ondersteuning vreemdelingen’ (€ 2.370 p.p./jaar Rijksgeld op basis van het
aantal daadwerkelijk gehuisveste statushouders voortvloeiend uit de taakstelling)
- ca. € 50.000 uit de algemene middelen.
De taken en de bekostiging van Buurtplein en Laborijn zijn opgenomen in OGON en
bestuursopdracht. De overige taken worden gefinancierd uit een buffer (uitgestelde
besteding oftewel transitoria) die dateert uit de periode van de grote instroom (20152016-2017). Er resteerde begin dit jaar ca. € 550.000. Hierop teren we met alle activiteiten ongeveer
€ 200.000 per jaar in.
Het Rijk heeft nog geen besluit genomen over de middelen voor 2021-2022 onder de
nieuwe wet (voorbereiding en uitvoering).
Voorstel
Voorgesteld wordt om de jaarlijkse bijdrage van € 50.000 uit de algemene middelen stop te zetten.
De nieuwe wet is een goed moment om nieuwe kaders vast te stellen, en op basis daarvan ambities
af te stemmen op de beschikbare middelen. Voor het jaar 2020 is nog ruimte in het transitoria.
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Wijkwerk

2019: € 60.000
2020: € 88.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Wijkwerk is geen wettelijke taak, maar een belangrijk aandachtspunt van het college. Er zijn twee
budgetten ten behoeve van wijkprogrammering en burgerinitiatief, in totaal gaat het om € 237.903.
Het betreft het budget Wijkgericht Maatwerk en het budget Aanpassingen Woonomgeving. In de
praktijk worden beide budgetten gezamenlijk gebruikt. In 2018 was er een onderuitputting van
€ 66.000 en in 2019 wordt een onderuitputting verwacht van € 60.000.
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In juli 2019 heeft het college op basis van het onderzoeksrapport Oosterbaan besloten tot een
nieuwe vorm van wijkregie per 1 januari 2020 die zich richt op versterking van de strategische
component van wijkregie. Het meer uitvoerende karakter komt bij de partners te liggen.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget wijkwerk terug te brengen tot € 150.000. Door deze keuze voor een
nieuwe vorm van wijkregie is er minder budget nodig voor operationele uitvoering in de wijken. Wij
kennen 9 wijken. Het voorstel is om iedere wijk een budget toe te kennen van € 15.000 om inhoud
te geven aan netwerkbijeenkomsten en initiatieven en daarnaast € 15.000 ten behoeve van
bovenwijkse communicatie en bijeenkomsten. Dit leidt tot een structurele besparing van € 87.903 op
het totaal van de budgetten.
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ZOOV regiotaxi
€0
Taskforce Sociaal Domein
Toelichting
Externe factoren zoals het afbouwen van de subsidie Wmo-vervoer vanuit de Provincie en de
stijging in het aantal afgegeven indicaties geven, naast de kritische houding in het kader van
bezuinigingen en Taskforce, extra aanleiding om het beleid te herzien. Op dit moment zijn we aan
het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, en ook wat de effecten daarvan zullen zijn.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze aangekondigde beleidswijziging af te wachten en op voorhand geen
besparing in te boeken.
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Openstelling van de buurthuizen/wijkcentra
2021: € 100.000
Structureel
Toelichting
Er zijn in Doetinchem een aantal locaties die als ‘buurthuis’ aangemerkt kunnen worden. Primair
gaat het om locaties die Buurtplein gebuikt als uitvalsbasis voor buurtcoaches, jeugd- en
gezinswerkers en consulenten. Daarnaast worden er in de wijkcentra diverse preventieve en
collectieve voorzieningen ondergebracht. De wijkcentra fungeren ook als laagdrempelige inloop en
als trefpunt voor inwoners van de wijk. Op dit moment zijn er zeven Buurtplein-wijkcentra, waarvan
er twee kleinschalige, die eigenlijk alleen de “uitvals-basis-functie” hebben, en vijf die de bredere
voorzieningen aanbieden in de wijken.
Als gemeente geven wij Buurtplein de opdracht (op grond van de opdrachtovereenkomst) het
gebruik van deze zeven wijkcentra mogelijk te maken. Dit is een beleidskeuze en geen wettelijke
verplichting. De locaties bestonden (grotendeels) al in de periode dat de voormalige IJsselkring deze
centra exploiteerde. In grote lijnen zijn de onderstaande kosten gemoeid met de wijkcentra:
Beheerders wijkcentra
8,2 fte
Huur + huisvestingskosten 7 wijkcentra
Totaal

x ca. € 50.000 = € 410.000
ca.
€ 215.000
€ 625.000

Stoppen met (een aantal van) de wijkcentra, en/of minder dagen open zijn, kan een besparing
opleveren. Het is echter niet realistisch om bovengenoemde kosten direct voor 100% als structurele
besparing in te boeken. Immers, voor bijvoorbeeld het uitvoeren van collectieve activiteiten die
gemeente Doetinchem vooralsnog verlangt (bijv. Formulierencafé, preventieve praatgroepen,
schuldhulp-ondersteuning door vrijwilligers, etc.) moet er nog steeds een fysieke ruimte beschikbaar
zijn.
Als wij stoppen met wijkcentra zullen er incidentele frictiekosten ontstaan (personeel,
huurovereenkomsten etc.).
Daarnaast is de gemeente eigenaar van vier van de huidige wijkcentra, en dat levert navenant
huurinkomsten (Vastgoedfonds, beheerd door Buha) op (ca. € 90.000). Als Buurtplein stopt met het
huren van deze locaties, zal de gemeente daarvoor andere huurders moeten zoeken en/of
genoegen nemen met verminderde huuropbrengsten. Deze keuzerichting heeft dus een relatie met
het accommodatiebeleid. (Zie keuzerichting nr. 84)
Voorstel
Voorgesteld wordt aanvullende opdracht te formuleren voor de Taskforce Sociaal Domein om een
taakstelling te realiseren van 15% op het budget voor buurthuizen, te weten € 93.750, afgerond €
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100.000. Deze afspraak maakt onderdeel uit van de OGON Buurtplein 2021. Alle wijkcentra sluiten
lijkt voorshands een beleidsmatig en maatschappelijk te ingrijpend middel.
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Huisvesting Seniorenontmoetingspunt
2020: € 10.000
Structureel
Toelichting
Een ontmoetingspunt vervult een belangrijke rol in het verminderen van het sociaal isolement en
eenzaamheid bij senioren. Er zijn verschillende ontmoetingspunten in gebruik. Hieronder volgen de
subsidies aan deze ontmoetingspunten.

St. Senioren Ontmoetingspunt

subsidie
€ 85.000

St. Gaanderhuus
Wehls Senioren Overleg
Vereniging Buurtkamer Overstegen

€ 19.000
€ 8.000
€ 5.000

Het Seniorenontmoetingspunt in ’t Brewinc is een voorziening die ook gecombineerd kan worden
met de huisvesting van de Stadskamer en/of de accommodaties die bediend worden door
activiteiten van het Buurtplein. Vanuit het oogpunt van een adequaat voorzieningenniveau is het
de vraag of voor dit seniorenontmoetingspunt de locatie in ’t Brewinc aangehouden moet worden.
Het huurcontract loopt nog tot 2031 en bedraagt jaarlijks € 40.000 inclusief servicekosten. Bij het
elders huisvesten in een reeds door de gemeente bekostigde locatie valt dit bedrag vrij.
Voorstel
Voorgesteld wordt een taakstellende structurele besparing te realiseren op
Seniorenontmoetingspunten van € 10.000.
Voorgesteld wordt te onderzoeken of het Ouderenontmoetingspunt in ’t Brewinc op een andere
locatie gehuisvest kan worden. In aanvulling daarop te onderzoeken of de dan vrijkomende locatie
in ’t Brewinc kan worden ingevuld door Stadsmuseum en Bibliotheek, die daarvoor reeds ideeën
hebben aangedragen.
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Mantelzorgers en vrijwilligers – Mantelzorgcompliment
2020: € 50.000
Structureel
Toelichting
Vanuit de Wmo is de inzet van inzet van een informeel netwerk bij hulp niet langer vrijblijvend. Dit
vraagt om beleid ten aanzien van inzet mantelzorg en vrijwilligers. Informele zorg kan niet
afgedwongen worden. Wel kan er omgezet worden naar tarief pgb (persoonsgebonden budget)
sociaal netwerk.
Het budget voor vrijwilligerswerk en mantelzorg bedraagt € 584.101.
Grote uitgaven in 2018:
- Doetinchem Ggnet PREVENTIE € 61.448
- Stichting Rondom Autisme € 50.000
- VVV-bonnen in 2018 ter ondersteuning mantelzorgers
- Stichting VIT-hulp bij mantelzorg € 202.805
Een onderdeel is het mantelzorg compliment. In 2018 is voor € 95.000 VVV-bonnen ter
ondersteuning van mantelzorgers uitgereikt. Dit beleid is vastgelegd in onze verordening. Het
budget voor zowel de waardering als voor mantelzorgondersteuning ligt € 50.000 lager dan de
landelijke raming van Mantelzorg.nl. Een besparing is mogelijk door een andere blijk van
waardering te geven. (Dit punt maakt onderdeel uit van de subsidielijst)
Voorstel
Voorgesteld wordt een besparing in te boeken van € 50.000 structureel vanaf 2020 op de
mantelzorg. Dit realiseren we door een heroverweging te doen op de effectiviteit en inzet van
middelen op het gebied van het opbouwen van een informeel ondersteuningsnetwerk.
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Heroverweeg hoogte budgetten uitvoeringsorganisaties € 0
Taskforce Sociaal Domein
Toelichting
Een aantal organisaties ontvangt hoge bedragen ten behoeve van wettelijke taken en aanvullende
taken op basis van beleid. We hebben niet altijd inzicht in de effectiviteit van de inzet die voor deze
middelen wordt gepleegd. Voorbeelden hiervan zijn:
Volksgezondheid Yunio Oost Gelderland € 1.023.410
Volksgezondheid GGD € 1.029.010
Preventie/algemene voorziening Pauropus € 200.000
Algemene voorziening Stadskamer € 1.167.944
Voor Maatschappelijke opvang regionaal/OGGZ bedraagt het budget € 3.876.500, Stichting Iriszorg
2,9 miljoen is hierin de grootste partij.
Voorstel
Voorgesteld wordt een aanvullende onderzoeksopdracht te geven aan de Taskforce Sociaal Domein
om de geleverde prestatie van deze organisaties t.o.v. het beleid te onderzoeken. Op basis van dit
onderzoek kan overwogen worden een korting van bijvoorbeeld 10% te realiseren in het kader van
trap op trap af of een subsidieplafond in te voeren.
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Heroverweeg het Noaberfonds
€0
Jaarlijks is € 103.000 beschikbaar voor het stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving via het
budget Noaberfonds. Het college realiseert zich dat het bij de opzet en het welslagen van een
lokaal initiatief een lokale bijdrage cruciaal kan zijn.
Het college is zich ervan bewust dat er op dit moment voor lokale initiatiefnemers meerdere
mogelijkheden zijn een financiële bijdrage te ontvangen, en wil overlap tussen regelingen
voorkomen en tevens het overzicht van mogelijkheden vergroten.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget voor Noaberfonds te handhaven om op die manier initiatieven vanuit
de samenleving te ondersteunen. Dit in samenhang met het voorstel om te stoppen met het budget
Doetinchemmer olie. (Zie keuzerichting nr. 37)
6.3-Inkomensregelingen
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Efficiencytaakstelling Laborijn
€0
(Taskforce Sociaal Domein)
Toelichting
Bij de fusiedocumenten van Laborijn is destijds structureel een besparing van € 300.000 ingeboekt
als bijdrage in de kosten voor uitvoering door Laborijn. Deze besparing is in 2016 gerealiseerd door
Laborijn. Voor 2017, 2018 en 2019 is een aanvullende besparing op de uitvoeringskosten
opgenomen van jaarlijks € 100.000 structureel, uiteindelijk dus nog eens € 300.000 structureel.
Deze aanvullende opdracht van alleen onze gemeente is door Laborijn niet te realiseren. De
vooronderstelling dat in de fusieorganisatie, na het aanloopjaar, nog meer schaal- en efficiency
voordelen te behalen zouden zijn, is niet te effectueren. Met name voor het ‘werk fit’ maken van de
groep ‘niet direct bemiddelbaar naar werk’ en de ontwikkeling (toename) van het aantal
uitkeringsgerechtigden is geen verdere besparing op de uitvoeringskosten mogelijk.
Bij de vaststelling van de begroting 2019 is deze aanvullende efficiencytaakstelling komen te
vervallen.
Voorstel
Voorgesteld wordt geen extra taaktelling op te leggen. Het college acht dit niet realistisch.
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Gewijzigde begroting 2019 Laborijn & Meerjarenplan
2019: € -603.000
Incidenteel
Wsw (aanmelding 7 kadernota 2020)
2020: PM
Toelichting
Uit de eerste gewijzigde begroting 2019 van Laborijn blijkt dat de gemeentelijke bijdrage van
Doetinchem stijgt met € 603.000 in 2019 (incidenteel). Dit komt voort uit onverwachte stijging van
de inzet van job coaching en loonkostensubsidie en onvoorziene salariskosten in de sociale
werkvoorziening. De gewijzigde begroting 2019 is aan de raad voorgelegd voor het geven van
zienswijzen. Deze verhoging leggen we nu voor in de keuzerichtingen.
Pagina | 34

Daarnaast komt Laborijn rond de zomer met een meerjarenplan voor de sociale werkvoorziening.
Met dit plan speelt Laborijn in op de landelijke gesignaleerde ontwikkeling waarin sociale
werkvoorzieningen voor gemeenten (door verlaagde rijksbijdragen) een structurele, netto
kostenpost blijken te worden. Deze additionele kosten zullen hun beslag moeten krijgen in een
sluitende begroting 2020 van Laborijn.
Voorstel
De gewijzigde begroting 2019 van Laborijn is inmiddels aan de raad voorgelegd voor een
zienswijze. Voorgesteld wordt de budgettaire consequenties hiermee in de keuzerichtingendocument te verwerken.
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Plan van aanpak Laborijn (aanmelding 8 kadernota
2020: € -518.000
Incidenteel
2020)
(Taskforce Sociaal Domein)
Toelichting
Dit betreft de tweede investering van €518.000 die gevraagd is aan de gemeente Doetinchem voor
het plan van aanpak Samen sterk voor inwoners naar werk van Laborijn. De raad heeft bij besluit
van 31 januari 2019 reeds vastgesteld dat dit bedrag aangemeld wordt in deze kadernota.
Voorstel
Voorgesteld wordt de gemaakte afspraken na te komen en Laborijn in de gelegenheid te stellen de
organisatie door te ontwikkelen en de dienstverlening aan onze inwoners te optimaliseren. Het
voorstel is daarom deze aanmelding te honoreren.
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Armoede
2020: € 100.000
Structureel
Taskforce Sociaal Domein
Toelichting
We hebben een gedegen en samenhangend pakket voorzieningen dat insteekt op preventie. Dit
kan leiden tot een heroverweging van het armoedebeleid. Het team Bureau voor Financiële
Ondersteuning (BvFO) kent de volgende diensten:
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is gebaseerd op draagkracht en niet op inkomen. Alleen de inwoners met de
minste financiële draagkracht komen in aanmerking voor Bijzondere Bijstand (wordt gezien als
vangnet). In Doetinchem hanteren we zelfs een gehalveerde vermogensnorm. Er wordt op dit
moment ongeveer € 760.680 aan externe bewindvoerderskosten betaald vanuit de Bijzondere
bijstand (Participatiewet). Hierin blijft een lichte stijging zichtbaar.
Beschermingbewind/schuldenbewind wordt nu ook aangeboden binnen onze Schulddienstverlening
zodat we nu een totaalaanbod aan diensten verlenen op het gebied van budgetbeheer. Hiervoor
we ook de wettelijke vergoedingen.
Schulddienstverlening
Op dit moment wordt de toeleiding (meldgesprekken) naar de schulddienstverlening verzorgd door
Buurtplein. Buurtplein geeft aan veel druk rondom financiële problematiek te ervaren. Een
mogelijkheid is om dit voorportaal weer zelf te doen Op die manier kan een besparing worden
gehaald naast de mogelijkheid om meer grip te hebben op kwaliteit en servicenormen. Een eerste
verkenning heeft opgeleverd dat Buurtplein hier voor open staat. Dit voorstel vraagt een
gezamenlijke
Meedoenarrangement
Het budget bedraagt € 737.923. Het is mogelijk hiermee te stoppen, te minderen of een
budgetplafond af te spreken met organisaties.
Compensatieregelingen Zorgkosten
We dragen voor 3000 inwoners bij aan de zorgkosten. De kosten zijn begroot op € 700.000. In
werkelijkheid gebruiken we € 447.285. Een optie is afschaffing van het onderdeel
Compensatieregeling Eigen Risico (CER). Dit bespaart € 80.000.
Kwijtscheldingen
Er is € 908.668 begroot voor gemeentelijke belastingen en bijdrage zorgkosten.
Het beleid heeft een wettelijke basis maar kan per 2020 versoberd worden ten aanzien van de
uitzondering voor AOW-ers en ZZP-ers en kosten van aftrek kinderopvang (aftrekpost). Versobering
heeft effect op de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing, maar leidt niet tot besparingen in de
gemeentebegroting. Er is een groot raakvlak met de maatregelen die de Tasforce Sociaal Domein
uitvoert. Overweeg een opdracht aan de Tasforce sociaal domein om via een taakstelling geld te
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besparen op het gehele budget gemoeid met bovenstaande taken en met de minste
maatschappelijke impact. Hierbij moet de focus liggen op het goed inregelen van het
uitvoeringsproces.
Naast de taken van BvFo wordt als onderdeel van levensonderhoud de regeling Aanvullende
bijzondere bijstand uitwonende jongeren 18-21 jaar uitgevoerd door Laborijn. Voor uitwonende
jongeren tussen de 18 en 21 jaar is de algemene bijstandsnorm niet altijd toereikend om in de
algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Deze jongeren moeten in
eerste instantie een beroep doen op de wettelijke onderhoudsplicht van hun ouders. In sommige
situaties is het niet mogelijk om de ouders te laten bijdrage in de kosten van levensonderhoud.
Voorstel
Voorgesteld wordt een taakstellende opdracht aan BvFo van € 100.000 te geven op basis van
bovengenoemde mogelijkheden. Deze in samenhang met de Taskforce uit te voeren, en daarbij de
aanvullende bijzondere bijstand uitwonende jongeren 18-21 jaar te ontzien.
7.1-Volksgezondheid
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Voorlichting, onderzoek en inspectie over asbest
2019: € 25.000
Incidenteel
sanering
2020: € 25.000
Structureel
Toelichting
De Eerste Kamer heeft het verbod op asbest niet geratificeerd. Het is op dit moment nog niet
duidelijk of en op welk moment asbest moet zijn gesaneerd. Het structurele budget dat hiervoor
gereserveerd was, kan wellicht aangehouden worden totdat meer bekend is. Dit zou € 25.000
structureel besparen.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget van € 25.000 te schrappen. Tegelijkertijd kan wél milieuwinst
optreden als asbest wordt verwijderd als onderdeel van de Toekomstbestendig Wonen lening.

2c VERANDERENDE LEEFOMGEVING
Als we het over innovatie hebben, dan leent het thema leefomgeving zich hier bij uitstek voor. In de
afgelopen jaren hebben wij ingezet op nieuwe samenwerkingsvormen met inwoners, ondernemers en
organisaties bij initiatieven die de leefomgeving raken. Die basis bouwen we verder uit, in het
bijzonder met het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Doetinchem. In tijden van
financiële krapte zullen we extra creatief moeten zijn. Vandaar dat we het proces van de
omgevingsvisie qua thematiek zo breed mogelijk oppakken en de verbinding leggen met onze
beleidsprioriteiten. Duurzaamheid, natuur en groen, recreatie, leefbaarheid en gezondheid zijn
daarbij nadrukkelijk in beeld.
In onze duurzaamheidsambities zien we dat we steeds meer aansluiting vinden bij cruciale partners.
Regionaal pakken we door met de regionale energievisie. Ook zijn we content met de aanvulling die
onze provincie doet in het revolverend duurzaamheidsfonds. Daarmee geven we bewoners de kans om
zelf aan de slag te gaan met hun eigen woning.
Goed kunnen wonen staat hoog op onze agenda, waarbij we de bestaande woningvoorraad
toekomstbestendig willen maken maar ook nieuwbouw de ruimte zullen geven daar waar die nu niet
in de behoefte voorziet. Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving is van wezenlijk belang voor
onze inwoners. Doetinchem onderscheidt zich als gemeente met de mogelijkheden om prettig en ruim
te wonen, in een groene omgeving en in een gebied dat betaalbaar is en genoeg ruimte biedt om te
werken of de nabijgelegen steden en regio’s te bereiken. De uitgebreide faciliteiten van de stad en de
recreatieve kwaliteiten van het buitengebied, zullen wij volop in de etalage gaan zetten. Zeker ook
buiten onze regio.
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5.7-Openbaar groen en (openlucht) recreatie
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Verlaging budget Robuust Groen
2020: € 30.000
Structureel
Toelichting
Steeds duidelijker wordt dat groen een onmisbaar onderdeel is van onze leefomgeving. Met groen
kunnen we hittestress en wateroverlast beperkt houden. Groen draagt bij aan een gezond woon- en
leefklimaat. Het versterkt de uitstraling van de stad; in een groene (binnen)stad voelt de bezoeker
zich thuis, duurt een bezoek langer en zijn de uitgaven hoger.
Jaarlijks is er vanuit de gemeentebegroting zo’n € 130.000 euro beschikbaar voor investeringen in
groen (Budget Robuust Groen). Met dit budget zijn de afgelopen periode veel groene projecten en
initiatieven gefinancierd. Denk bijvoorbeeld aan alle groeninvesteringen in de Wehlse Broeklanden,
Tijdelijke Natuur, Herstel Rivierduin Gaanderen en de versterking van de EVZ-verbindingszone
Montferland. Daarnaast wordt hieruit de subsidieregeling landschap voor onze inwoners, publiciteit
en voorlichting gefinancierd.
Ook het zogenoemde 3000-bomenplan wordt bekostigd uit budget Robuust Groen.. Een van de
belangrijkste initiatieven is het deelproject ‘Gratis boom’, waarbij inwoners in verschillende wijken
in Doetinchem, Wehl en Gaanderen een gratis boom kunnen ontvangen. Een ander initiatief dat
vanuit het bomenplan wordt ondersteund is de jaarlijkse boomfeestdag.
Voorstel
Voorgesteld wordt structureel € 30.000 te besparen op het budget Robuust Groen vanaf 2020. Dit is
mogelijk omdat voor dit deel van het budget geen verplichtingen zijn aangegaan.
7.4-Mileubeheer
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Volumetoename ODA (aanmelding 13 kadernota 2020)

2019: € -129.000
2020: € -200.000

Incidenteel
Incidenteel

Toelichting
We worden geconfronteerd met een stijging van de kosten voor de ODA, met name vanwege een
volumetoename. Door een aantal wettelijke wijzigingen is er namelijk een grotere inzet nodig voor
toezicht en handhaving. Denk daarbij aan controles op energiebesparing en het toepassen van de
landelijke handhavingsstrategie. Ook hebben we te maken met het wegvallen van bekostiging door
derden, bijvoorbeeld door het wegvallen van de subsidie voor externe veiligheid Daarbij komt dat
Doetinchem als centrumstad met een daarbij horend bedrijvenbestand sowieso meer aandacht moet
besteden aan milieucontroles bij bepaalde risicobedrijven. Hier is weinig beleidsvrijheid: minder
controles betekent grotere maatschappelijke risico’s. De structurele aanmelding van € 150.000 is
reeds verwerkt in de begroting.
Omdat hier sprake is van conjunctuurgevoeligheid betreft het hier een eenmalige aanmelding. Met
ODA zullen we in overleg treden om te onderzoeken welke sturingsmogelijkheden er zijn om
binnen de budgettaire kaders te blijven. Het uitgangspunt daarbij is dat vanaf de begroting 2021 de
ODA weer opereert binnen de budgettaire kaders.
Voorstel
Voorgesteld wordt de incidentele aanmelding 2019 van € 129.000 als een wijziging op de begroting
2019 op te nemen. De aanmelding voor 2020 wordt dan incidenteel toegekend in de begroting
2020. Daarnaast kijken wij kritisch naar verhoging van kosten van uitvoeringsorganisaties.
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Sanering asbestdaken (revolverend fonds) (aanmelding
2022: € BN
Structureel
15 kadernota 2020)
Toelichting
Voorgesteld wordt om voor de periode 2019-2025 ook de sanering van asbestdaken op te nemen in
de Toekomstbestendig Wonen Lening. Omdat voor deze lening nog ruim voldoende middelen (€ 4
miljoen aan gemeentelijke middelen en € 4 miljoen aangevuld door de provincie) beschikbaar zijn is
het niet nodig om nu al aanvullende financieringsmiddelen beschikbaar te stellen. Vooralsnog
kunnen ook de aanvragen voor asbestsanering gefinancierd worden uit de Toekomstbestendig
Wonen Lening. De Toekomstbestendig Wonen Lening wordt in de tweede helft van 2019 aan de
raad voorgelegd. Deze ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ loopt via het SVn en voegt alle
bestaande leningen van het SVn (behalve de Starterslening) samen (de Blijverslening, de
Stimuleringslening voor monumenten en de Duurzaamheidslening). Met ook de opname van de
lening voor sanering van asbestdaken geven we meer duidelijkheid naar de burger: één loket waar
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je met alle aanvragen terecht kunt. In 2022 wordt bekeken of een uitbreiding van de
leningsfaciliteit door de opname van sanering van asbestdaken wenselijk is. Tot dat moment
bewaken we de verschillende aanspraken op de Toekomstbestendig Wonen Lening.
Voorstel
Voorgesteld wordt de sanering van asbestdaken op te nemen in de Toekomstbestendig Wonen
Lening, die in de tweede helft van 2019 aan de raad wordt voorgelegd. Vooralsnog wordt
uitgegaan van de bestaande mogelijkheid om een lening te verkrijgen.
Voorgesteld wordt in 2022 opnieuw te bekijken of een uitbreiding van de leningsfaciliteit door de
opname van sanering van asbestdaken wenselijk is. Tot dat moment bewaken we de verschillende
aanspraken op de Toekomstbestendig Wonen Lening.
68
Inzet op Duurzaamheid
2021: € 70.000
Structureel
Toelichting
Het koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam geeft de hoofdlijnen voor het
duurzaamheidbeleid: verbinden, energiebesparing en energieopwekking. Enerzijds gaat het daarbij
om het uitvoeren van diverse maatregelen voor de eigen gebouwen, bedrijfsvoering, regelgeving en
ruimtelijke ontwikkeling. Anderzijds gaat het om het bieden van beleidsruimte, stimuleren van
initiatieven van derden en hierbij aansluiten. Dit om de klimaatdoelen te kunnen halen. Daarnaast is
het van belang om soms projectgeld te kunnen inzetten als cofinanciering, bijvoorbeeld in het kader
van landelijke of provinciale subsidietrajecten. We werken hierbij intensief binnen de regio samen.
Het totale beschikbare budget is € 348.000 per jaar. Het beschikbare budget in 2019 én 2020 is
nagenoeg verplicht en/of als gezamenlijke regiogemeenten besteed. In 2021 en 2022 staat nog een
aantal verplichtingen uit. Daarmee is het budget nog niet volledig verplicht in deze jaren. Er liggen
evenwel ook nieuwe wettelijke verplichtingen n.a.v. regionale samenwerking en ook het
klimaatakkoord. Binnen de regionale samenwerking zullen we rekening moeten houden met een
verlengde opdracht aan het Energieloket (jaarlijks € 60.000) en moeten we met het oog op het
klimaatakkoord de komende jaren aan de slag met de warmte-transitievisie en daaruit volgend de
wijkwarmteplannen, te beginnen in Nieuw Wehl. Rekening houdend met deze verplichtingen, is er
een besparing mogelijk van structureel € 70.000 ( 2021). Deze besparing heeft uiteraard gevolgen
voor de mate waarin we de gemeentelijke ambitie voor duurzaamheid kunnen realiseren.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget Duurzaamheid structureel te korten met circa € 70.000 vanaf 2021.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
69

A18 Bedrijvenpark (90114) (aanmelding 17 kadernota
2019: € 900.000
Incidenteel
2020)
Toelichting
Onlangs hebben de vier gemeentes van de West Achterhoek besloten om, in afwijking van het
oorspronkelijk uitgangspunt, het noordelijk deel van het A18 Bedrijvenpark gefaseerd in exploitatie
te nemen. De reden hiervoor is de toenemende vraag naar (grote) bedrijfskavels, de concrete
belangstelling en een daadwerkelijke verkoop op het noordelijk deel. Dit alles heeft positieve
financiële consequenties. De beschikbare voorzieningen voor het A18 Bedrijvenpark kunnen worden
verlaagd. Daardoor ontstaat er een eenmalige vrijval van € 900.000 ten gunste van de Algemene
Reserve. Dit is conform raadsbesluit d.d. 25-04-2019 met betrekking tot het vaststellen van de
gewijzigde grondexploitatie A18 Bedrijvenpark.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit resultaat te verwerken in de begroting 2019.
70
Verheulsweide (98982)
2019: € 400.000
Incidenteel
Toelichting
Voor Verheulsweide geldt dat, vanwege zicht op concrete verkopen een prognose is afgegeven voor
een tussentijdse winstneming van € 400.000. Deze tussentijdse winstneming wordt bij de
jaarrekening 2019 opgenomen en verantwoord.
Voorstel
Voorgesteld wordt om vooruitlopend de winstneming nu al te verwerken in de begroting 2019.
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2d ORGANISATIE EN FINANCIËN
In onze keuzerichtingen houden we onze inkomsten nadrukkelijk tegen het licht. We kijken naar
woningbouw, bedrijventerreinen en ons vestigingsklimaat. Gezien de majeure besparingsopgaven
nemen we ook de mogelijkheden op voor het verhogen van onze inkomsten. We kijken daarbij naar
het totaal aan woonlasten voor onze inwoners. Daarbij is het zaak om de belastingdruk op een
verantwoord niveau te houden. We benutten een deel van onze onbenutte belastingcapaciteit en
brengen de woonlasten in lijn met de regio. Dat levert ons financiële ruimte op ter hoogte van €
980.000,-. Met dit bedrag houden wij momenteel rekening in onze keuzerichtingen, zodat wij een
aantrekkelijke gemeente blijven voor onze inwoners en ondernemers. Daarnaast kijken we naar
andere mogelijkheden om inkomsten te genereren. Het beheer van onze vastgoedportefeuille is
daarvan een belangrijk voorbeeld en zal de komende tijd extra inzet vragen.
0.1-Bestuur
71
Samenwerking (EUREGIO en Euregio Rijn-Waal)
Toelichting

€0

Grensoverschrijdende samenwerking en de Euregio’s bieden mogelijkheden om inkomsten te
vergroten door subsidies aan te boren.
EUREGIO
Wij zijn al langer lid van de Euregio. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 15.000.
Euregio Rijn-Waal
Eind 2018 zijn wij lid geworden van de Euregio Rijn-Waal. Hiervoor is structureel
lidmaatschapsbudget toegekend van € 15.000.
Het werkbudget bedraagt € 5.000. Hiermee kunnen kleinschalige activiteiten georganiseerd
worden.
Voorstel
Voorgesteld wordt om deze activiteit te continueren en na een aantal jaar te evalueren wat de
deelname in het deze netwerken oplevert.
72
Doorontwikkeling Regio Achterhoek
€0
Toelichting
De gemeente Doetinchem levert een bijdrage aan de basisinfrastructuur, het procesgeld voor de
Achterhoek Board en daarmee de organisatie Regio Achterhoek. Hiervoor wordt een extra
inwonerbijdrage gevraagd van € 2,00 per inwoner: in totaal € 115.000 structureel. Heroverweging
van deze bijdrage is mogelijk per 2021.
Voorstel
Voorgesteld wordt geen besparing te realiseren. In 2020 evalueren we conform de afspraken de
nieuwe opzet van regio Achterhoek. Deze evaluatie bepaalt hoe we vanaf 2021 verder gaan in deze
samenwerkingsvorm.
73
Omvang bestuurskosten
2022: € 250.000
Structureel
Toelichting
Wij hebben momenteel 6 wethouders, 3 voltijds en 3 deeltijd. Naast loonkosten betreft het
bijbehorende wachtgeldverplichtingen en pensioenvoorzieningen. Op basis van de Gemeentewet
heeft een gemeente van onze omvang minimaal 2 wethouders en maximaal 6 voltijds wethouders
of maximaal 8 bij een combi voltijd-deeltijd. Door te kiezen voor 4 wethouders is een besparing
mogelijk. Bij een nieuwe coalitie (gemeenteraadsverkiezingen 2022) is heroverweging mogelijk.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze bezuiniging in te boeken, hoewel dit een keuzemogelijkheid is voor de
nieuwe coalitie.
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74

Wachtgeldverplichtingen bestuurders

2019: € 190.000
2020: € 180.000
2021: € 120.000

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Toelichting
Er is een reservering gedaan voor eventuele wachtgeldverplichtingen in verband met de start van de
nieuwe raadsperiode in 2018. Er zijn echter geen nieuwe wachtgeldverplichtingen ontstaan. De
reservering hiervoor kan daarmee vervallen zonder consequenties.
- 2019: € 190.000
- 2020: € 180.000
- 2021: € 120.000
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te effectueren. Het laten vervallen van deze reserveringen heeft
geen inhoudelijke consequenties voor de beleidsuitvoering.
75

Salarissen en vergoedingen raad

2019: € 40.000
2020: € 40.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Een aantal jaren geleden is de werkkostenregeling ingevoerd. Dit heeft er voor gezorgd, dat we
structureel –belastingtechnisch- minder kosten maken voor onze raadsvergoedingen (er is sprake
van onderuitputting). Het voorstel is om het budget te verlagen.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze besparing te effectueren. Het positieve budgettaire effect als gevolg van de
invoering van de werkkostenregeling heeft geen inhoudelijke consequenties.
76

Organisatieontwikkeling: maatwerk loonsom
2019: € -500.000
Incidenteel
(aanmelding 23 kadernota 2020)
Toelichting
In het kader van gD2020 is het noodzakelijk om maatwerkoplossingen te realiseren met en voor
medewerkers. Doel is om mobiliteit te bevorderen om daarmee uiteindelijk een structurele
besparing te realiseren. De structurele besparing is nodig om binnen het budget te blijven. Daarvoor
wordt incidenteel transitiebudget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor 2019 met een doorloop
naar de jaren erna.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze aanmelding te honoreren omdat dit bedrag voor maatwerk noodzakelijk is
voor de doorontwikkeling van de kernorganisatie.
77
Internationale betrekkingen
2020: € 23.000
Structureel
Toelichting
Het budget voor Internationale betrekkingen met de partnersteden Pardubice in Tsjechië, Raesfeld
in Duitsland en La Libertad in Nicaragua bedraagt € 23.500. De subsidie voor de Wereldwinkel en
Wereldcontactgroep Wehl bedraagt ca € 5.000. Stopzetten per 2020 is mogelijk.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget voor Internationale betrekkingen met de partnersteden stop te
zetten.
Voorgesteld wordt de subsidie voor de Wereldwinkel en Wereldcontactgroep Wehl te continueren.
Beide activiteiten worden in hoge mate gedragen door de samenleving.
0.64-Belastingen overig
78

Belastingen

2020: € 980.000
2021: € 150.000

Structureel
Structureel

Toelichting
Hieronder worden belastingen toegelicht om te beoordelen of er keuzes mogelijk zijn om de
inkomsten te vergroten.
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Precariobelastingen
Het gaat om relatief kleine aantallen vergunningen voor gebruik gemeentegrond (terras en
standplaatsen). Een tariefverhoging levert slechts marginale meeropbrengst op.
Voorstel
Gegeven de marginale opbrengst wordt voorgesteld dit niet in te voeren
Reclamebelasting en BIZ (Bedrijven Investering Zone)
Op verzoek van de ondernemers (gebruikers en eigenaren niet-woningen) heft de gemeente
reclamebelasting (gebruikersdeel) en BIZ (eigenarendeel) ten behoeve van het aantrekkelijker
maken van de binnenstad. De gemeente stort de opbrengst (minus aftrek van administratiekosten)
in het Ondernemersfonds Doetinchem (OFD) en het fonds van de Stichting Vereniging van
Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD).
Hierover zijn contractuele afspraken gemaakt. Recent is de samenwerkings-overeenkomst om te
komen tot het Binnenstadbedrijf getekend. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot medio 2024.
Het OFD en de VVVD storten een groot gedeelte van de opbrengst in het Binnenstadbedrijf
Doetinchem om samen de middelen en krachten te bundelen. Het Binnenstadbedrijf Doetinchem
bestaat uit winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Sport en cultuur zijn
adviseur.
Voorstel
Geen verandering doorvoeren. Het aantrekkelijker maken van de binnenstad is één van de
hoofdprioriteiten van de coalitieagenda. De gemeente mag de opbrengst, juridisch gezien, niet voor
andere doeleinden inzetten.
Forensenbelasting
De forensenbelasting is bedoeld om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar
geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in de gemeente.
Forensenbelasting geldt voor personen, die zonder dat zij hun hoofdverblijf in onze gemeente
hebben, meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor
zichzelf of voor hun gezin in onze gemeente. In Doetinchem komen weinig ‘tweede huizen’ voor.
Voorstel
Gegeven de marginale opbrengst wordt voorgesteld dit niet in te voeren.
Toeristenbelasting
Doetinchem heft op dit moment geen toeristenbelasting.
Met de groei van het aantal B&B’s en komst van nieuwe hotels wordt aanbod voor overnachtingen
substantieel. Mede doordat toeristenbelasting niet ongebruikelijk is wordt geadviseerd om deze
belasting in te voeren . In 2020 zullen we overleg voeren met de betrokken partijen over de
invoering zodat de belastingmaatregel per 2021 in kan gaan.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om toeristenbelasting te heffen met ingang van 2021 en daarmee de inkomsten
te vergroten met € 150.000 per jaar structureel.
Hondenbelasting
In 2016 is besloten om de tarieven vanaf 2017 te verlagen met 65% en terug te brengen op een
(niet wettelijk verplicht) kostendekkend niveau. Indien dit ongedaan wordt gemaakt levert een
inkomstenverhoging op van € 225.000.
Voorstel:
Omdat onlangs een verandering heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld om geen aanpassing te
doen van de hondenbelasting.
Rioolheffing
Wij hebben gekeken of wij alle kosten doorberekenen in de leges rioolheffing. Omdat we de dienst
volledig bij Buha BV inkopen (met BTW), drukt deze BTW op de BCF (BTW compensatie Fonds)
verhaalbaarheid. Door dit te herijken wordt er circa 90.000 aan kosten toegerekend aan het product
riolering. Het tarief stijgt als gevolg hiervan met €3,32 Dit is een stijging naast de reguliere
indexatie.
Afvalstoffenheffing
De verhaalbaarheid van BTW op de BCF geldt net als bij de rioolheffing ook voor
afvalstoffenheffing. Voorheen werd het werk door ons eigen personeel uitgevoerd (zonder BTW),
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nu wordt het uitgevoerd door Buha BV. Hier wordt de dienst volledig ingekocht met BTW. Door dit
te herijken kunnen we circa €180.000 aan kosten toerekenen aan het product afval. Het tarief stijgt
daardoor met € 6,96. Dit is een stijging naast de reguliere indexatie.
Ondanks dat het tarief van onze gemeente hoog is ten opzichte van de regio, zitten we nog wel
onder het landelijke gemiddelde. Het feit dat we hoger zitten ten opzichte van de omliggende
gemeenten wordt veroorzaakt door: 1. Het inzamelsysteem; 2. De systematiek van het brengpunt en
3. Kwijtschelding (van circa €433.000) wordt betaald door de andere huishoudens.
Onroerend zaak belasting (OZB)
Wij benutten nu bijna 72% van onze maximale belastingcapaciteit OZB op basis van artikel 12 van
de Financiële verhouding wet (Fvw). Als wij 100% van onze belastingcapaciteit benutten leidt dat
tot een inkomstenstijging van € 3.352.000 per jaar. De gemiddelde woonlasten (ozb, riool en afval)
in onze gemeente zijn op dit moment lager dan het Achterhoeks gemiddelde.
Een aanvullende verhoging van de ozb –tarieven (naast de reguliere indexatie ad 1,40%) met
5,87% levert een inkomstenverhoging van € 710.000 op. Met deze verhoging blijven de totale
woonlasten (ozb, riool en afval) onder het Achterhoeks gemiddelde.
Lastenverzwaring
Een verhoging van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing heeft effect op de woonlasten van de
burger. Hieronder geven we inzicht in de belastingdruk voor een bewoner die ook eigenaar is.
Uitgaande van een gemiddelde woningwaarde van € 225.000.
Lastenverzwaring woningeigenaren:
Indien de OZB naast de reguliere stijging met 5,87% extra wordt verhoogd en de bovenstaande
aanpassingen van de afvalstoffen en rioolheffing wordt doorgevoerd, bedraagt de stijging voor een
eenpersoons huishouden € 33,80 en meer persoons huishouden € 35,56 .
Vergelijking bedrag Doetinchem voor 2020 met bedragen uit regio gemeenten voor 2019:
Gemeente
Eenpersoons
Meer persoons
Aalten
€ 422
€ 558
Oost Gelre
€ 485
€ 639
Winterswijk
€ 523
€ 781
Montferland
€ 566
€ 810
Berkelland
€ 629
€ 782
Doetinchem 5,87%
€ 692
€ 738
Oude IJsselstreek
€ 702
€ 747
Bronckhorst
€ 757
€ 828
Lastenverzwaring huurders (afvalstoffen- en rioolheffing)
In principe betaalt een huurder van een woning geen OZB, omdat de OZB in de vorm van
eigenarenbelasting voor de rekening van de verhuurder is. Het kan echter zo zijn dat de verhuurder
indirect de OZB doorberekent in de huurprijs.
Vergelijking lastenverzwaring voor huurders, bedrag Doetinchem voor 2020 vergeleken met
bedragen uit regio 2019.
Gemeente

Meer
eenpersoons persoons

Aalten

€ 153

€ 289

Berkelland

€ 188

€ 342

Oost Gelre

€ 215

€ 359

Oude IJsselstreek

€ 366

€ 411

Doetinchem

€ 418

€ 463

Bronckhorst

€ 429

€ 500

Montferland

€ 273

€ 517

Winterswijk

€ 304

€ 562
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Voorstel
Voorgesteld wordt om de OZB aanvullend op de reguliere stijging ad 1,4%,te verhogen met 5,87%.
Daarnaast berekenen we de stijging van de leges van afvalstoffen en riool door. Deze keuze levert
een inkomstenverhoging op met ingang van 2020 van € 980.000 per jaar structureel.
Voorgesteld wordt om toeristenbelasting te heffen met ingang van 2021 en daarmee de inkomsten
te vergroten met € 150.000 per jaar structureel.
0.8-Overige baten en lasten
79
Inwonerbijdrage verbonden partijen
2021: € PM
Structureel
Toelichting
Verschillende verbonden partijen claimen aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten
ter dekking van oplopende tekorten in hun begroting. Ook voor de jaarschijf 2019 en in de
gemeentebegroting 2020 nemen we aanmeldingen hiervoor op. Deze leiden tot nadelen in het
financieel meerjarenperspectief en de algemene reserve. Voor de toekomst zou bij het toekennen
van middelen aan uitvoeringsorganisaties het principe “trap op - trap af” met de gemeentelijke
uitkering van het rijk gebruikt kunnen worden.
Voorstel
Voorgesteld wordt in de AB’s en DB’s van de GR-en krachtig in te zetten op taakstellende
bezuinigingen voor de verschillende instellingen.
80

Brandverzekeringen: stijging premies (aanmelding 22
2020: € -50.000
Structureel
kadernota 2020)
Toelichting
Voor de verzekeringsportefeuille werken de Achterhoekse gemeenten samen. Uit de eerste
informatieronde voor de dit jaar uit te voeren aanbesteding leren we dat de premies met zeker 25%
gaan stijgen. De stijging laat zich verklaren door de toegenomen schadelast.
Voorstel
Voorgesteld wordt de aanmelding te honoreren omdat dit voor 2020 niet beïnvloedbaar. Het
college laat onderzoeken hoeveel geld gemoeid is met verzekeringen en of er mogelijkheden zijn
dit risico op een andere wijze af te dekken waardoor er in de toekomst besparingen mogelijk zijn.
81

Ontwikkelbudget afdeling Regie en Samenleving (R&S)

2019: € 25.000
2020: € 25.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Regie en Samenleving is een nieuwe afdeling die is opgezet vanuit de visie van de
organisatieontwikkeling gD2020. Het uitgangspunt is om beleid van de gemeente vanuit vragen
van de samenleving en de samenwerkingspartners op te pakken; en dat vervolgens ook gezamenlijk
met hen te realiseren. R&S doet dit met behulp van het concept opgave-gestuurd werken. De
aanmelding is bedoeld om vooronderzoek te kunnen doen en de opgaves op deze nieuwe manier te
kunnen vormgeven. De afdeling heeft verder geen budgetten. Het budget bedraagt structureel €
50.000.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget te halveren met € 25.000 per 2019.
0.8 Overige baten en lasten
82

Projecten Directie / Bedrijfsvoering / Services

2019: € 16.000
2020: € 16.000

Incidenteel
Structureel

Toelichting
Alle lopende projecten binnen de afdelingen Bedrijfsvoering, Services en de Directie zijn
doorgenomen. Bij een aantal wordt voorgesteld deze projecten af te sluiten, dan wel uit te stellen.
Dit levert een incidentele besparing op van € 16.000 in 2019 en een structurele besparing van €
16.000 vanaf 2020 (zie onderstaand overzicht).
Voorstel
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Voorgesteld wordt over te gaan conform onderstaand voorstel tot uitstel of afsluiting van
genoemde projecten.
Overzicht: Projecten Directie / Bedrijfsvoering / Services
Nr. Project
Restantkrediet
1
79025 Onderzoek arbeidsmigranten
0
2
70500 PC-Prive en Fietspriveplan Gem. Pers.
0
88/53
3
70600 Verstrekte hypotheken Doetinchem
0
4
5
6
7
8
9
10
11

78834 Inbreng erfpachtgronden grex in
algemene dienst
78843 Pand L. de Colignystraat 11

0

79999 bijdrage tbv afwikkeling MVA
wegen
98514 De Pas 't Straatje
98942 Lamsweerde
98958 Europaweg Recr voorz.
70193 Verv. ICT gem. Doetinchem 005/2017
70198 verv. ict-gem. Doetinchem 004/2018

0

12
13
14
15
16

70582 Aanp.gebouw stadhuis 087/2018
70583 Aanp.meubilair stadhuis 087/2018
70584 Aanp.gebouw Buurtplein 087/2018
70585 Aanp.meubilair Buurtplein 087/2018
70511 Verv. gps station en apparatuur
015/004

17
18

70524 Verv. GPS station 003/2016
79019 IB Doesburg beheer BGT-BAG (e)

19
20
21

79024 Oude IJsselstreek detachering en
landmeten (e)
79048 IB Winterswijk landmeten (e)
70381 verv. informatiesysteemen 004/2018
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Vervangingsinvesteringen

0

0
0
0
23.876
109.000
44.741
4.083
65.090
3.700
51.600

9.500
0
0
0
95.443

Voorstel
via exploitatie
bedrag wordt doorbelast aan
personeel
bedrag wordt doorbelast aan
personeel
via grondexploitatie
relatie met voorziening
Torenstad
BBV-technisch project
Grondexploitatie
Grondexploitatie
Grondexploitatie
Afsluiten
handhaven, zijn verplichtingen
aangegaan
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
Afsluiten
uitstel van vervanging is niet
meer mogelijk. I.p.v. twee
apparaten wordt vooralsnog 1
Tach-meter vervangen.
Benodigd krediet € 35.000
Afsluiten
via exploitatie
via exploitatie
via exploitatie
handhaven, zijn verplichtingen
aangegaan

2019: € 84.000
2020: € 51.000
2021: € 9.000

Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Toelichting
De investeringen, genoemd op de vervangingsinvesteringslijst uit de begroting 2019, zijn hier
opgenomen. Deels zijn ze voor rekening van de gemeente, deels voor Buha. Onderzocht is waar
uitstel of afstel mogelijk is.
Nb. Bij vervangingsinvesteringen wordt de volledige kapitaallast (rente en afschrijving) in het jaar
van vervanging geraamd. Bij het uitstellen van investeringen valt dan ook het bedrag in het jaar van
de vervanging vrij.
Voorstel
Voorgesteld wordt over te gaan tot onderstaand voorstel tot (deels) uitstel of afsluiten van
genoemde projecten.
Overzicht: Vervangingsinvesteringen
Nr. Vervanging
1
keukenapperatuur stadhuis 2020

Investering
66.000

Voorstel
uitstel naar 2022
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2
3
4
5

vergadersysteem raads-trouwzaal 2019
bewegingsdetectie stadhuis 2021
lift stadhuis 2019
informatiesystemen 2019, 2020, 2021 en 2022

200.000
36.000
11.000
1.500.000

6
7
8
9
10
11
12

ict samenwerking 2019, 2020, 2021 en 2022
kassasysteem gemeentewinkel 2019
pinautomaten gemeentewinkel 2020
klantvolgsysteem gemeentewinkel 2021
civieltechn. kunstwerken 2019, 2020, 2021 en 2022
OV masten en armaturen 2019, 2020, 2021 en 2022
regelautomaten VRI's 2019, 2021 en 2022

4.852.000
40.000
8.000
72.000
1.005.000
1.210.000
600.000

13
14
15
16
17

Led verlichting VRI 2019, 2020, 2021 en 2022
detectielussen kruisingen 2019, 2020, 2021 en 2022
fundering wegen 2019, 2020, 2021 en 2022
sportaccommodaties 2019, 2020, 2021 en 2022
camera en intercom Amphiongarage 2019
Totaal

187.000
383.000
2.920.000
700.000
85.000
13.875.000

84

Accommodatielijst algemeen

uitstel naar 2021
vervalt
vervalt
uitstel deel investering
2019 (€ 375.000) naar
2020
geen uitstel
uitstel naar 2021
uitstel naar 2021
geen uitstel
geen uitstel
geen uitstel
uitstel deel investering
2019 (€ 150.000) naar
2020
geen uitstel
geen uitstel
geen uitstel
geen uitstel
geen uitstel

2020: € 100.000
2020: € 500.000
2021: € 500.000
2022: € 500.000

Structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Toelichting:
Bij gemeentelijke accommodaties kunnen we twee categorieën onderscheiden: de accommodaties
die primair bedoeld zijn voor eigen gemeentelijke huisvesting en de accommodaties die op zeker
moment vanuit beleidsoverwegingen in ons eigendom zijn genomen. Bij die laatste categorie kan
verkoop aan de orde zijn omdat die eigendomssituatie niet meer overeenstemt met de vigerende
beleidsdoelstellingen: bijv. een schoolgebouw dat al jaren leegstaat of een pand dat door ons moest
worden aangekocht omdat een eigenaar niet alleen de omliggende gronden wilde verkopen, etc.
Hieronder gaan we separaat in op deze twee te onderscheiden categorieën.
De panden die bedoeld zijn voor de eigen gemeentelijke huisvesting
Het stadhuis en de Buha-locatie aan de Havenstraat zijn de belangrijkste panden voor de eigen
gemeentelijke huisvesting. Qua huisvestingslasten gaat hier het meeste geld in om en ook qua
continuïteit zijn dit de belangrijkste panden. Het stadhuis en de Buha-locatie zijn rechtstreeks
eigendom van gemeente Doetinchem, waarbij Buha de zogenaamde ‘eigenaarsrol’ op zich neemt
en gemeente Doetinchem (feitelijk de afdeling Services) de ‘huurdersrol’. Eigenlijk komt het er op
neer dat Buha geacht wordt ‘als ware het de eigenaar’ ervoor te zorgen dat het dak niet lekt, dat de
kozijnen niet verrotten en dat de verwarming het doet. Het budget om daarvoor te zorgen (jaarlijks
circa €250.000) komt uit het vastgoedfonds. Services daarentegen is ‘als zijnde de huurder’
verantwoordelijk voor de inrichting van het gebouw en alles wat daarmee te maken heeft. De
verschillende budgetten daarvoor (interieur, keukenapparatuur, schoonmaak, inventaris,
beveiliging, glasbewassing, binnen schilderwerk, lockers, zonweringen, etc.) liggen bij die afdeling.
Dit budget voor het ‘huurdersonderhoud’ bedraagt €449.000). Op dit moment loopt een intern
project om te bezien hoe op termijn de tamelijk versnipperde verantwoordelijkheden rond
accommodaties op een meer efficiënte manier kunnen worden georganiseerd. Het is gewenst om in
dat kader tevens inzicht te verkrijgen in hoeverre dit onderscheid in ‘eigenaarsrol’ en ‘huurdersrol’
(en de hierboven omschreven gescheiden verantwoordelijkheden) ook voor de toekomst wenselijk
is.
Verkoop van gemeentelijke accommodaties
Alle gemeentelijke accommodaties zijn ambtelijk gescreend op de mogelijkheid om deze af te
stoten. Daarbij is gekeken naar zowel de maatschappelijke als de financiële effecten. Versnelde
verkoop van gemeentelijk vastgoed levert éénmalig voordeel op. Daarnaast verlaagt de verkoop
structureel de onderhoudskosten van het vastgoed. Het huidige vastgoedbezit is door Buha
ingedeeld in vier categorieën:
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1. Beleidsportefeuille: Vastgoed t.b.v. o.a. cultuur, sport, zorg en welzijn, gemeentelijke
huisvesting.
2. Marktportefeuille: op de nominatie om verkocht te worden, diverse objecten waarvan soms
verkoop al in gang, soms alleen globaal beeld van toekomst;
3. Restportefeuille: verkoop voor het merendeel geen optie, juridische relatie behouden (erfpacht
e.d.);
4. Tijdelijke portefeuille: over verkoop is al een besluit genomen, allen projecten, woningen die
t.z.t. gesloopt gaan worden.
In totaal gaan het om ca. 140 objecten. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed
wordt bekostigd uit de reserve Vastgoed.
Resultaat van de screening is dat zo’n 30 panden voor afstoten in aanmerking kunnen komen. Bij
een aantal objecten is de wenselijkheid van verkoop duidelijk en is de voorbereiding ervan al in
gang gezet. We gaan er globaal vanuit dat de opbrengst van de verkoop van al deze circa 30
panden zou kunnen uitkomen op een bedrag van €4-6 mln. Op pandniveau valt op dit moment niet
in te schatten wat de precieze opbrengst zal zijn. Voor verschillende panden zal uiteindelijk
misschien geen koper gevonden kunnen worden en voor veel panden hebben we nog geen actueel
taxatierapport laten opstellen. Dat doen we pas op het moment dat het college besluit dat die
panden inderdaad kunnen worden verkocht.
Bij het merendeel van de objecten is een heroverweging of koersbepaling nodig van grotere
vraagstukken voordat verkoop van het vastgoed aan de orde kan komen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om de huisvesting van de activiteiten van Buurtplein, het Cultuurbedrijf en onderwijshuisvesting.
Voor elk van deze objecten volgt nog aparte besluitvorming.
We stellen voor om de verkoop van deze circa 30 panden in principe in gang te zetten. Dit om een
taakstellende opbrengst uit de verkoop van verschillende accommodaties op ons te nemen van
€1.500.000 in 2020/2021/2022, uiteenvallend in drie jaarschijven. Overigens dient de opbrengst van
de verkoop van panden ook nadrukkelijk betrokken te worden bij de middelen die nodig zijn voor
het zogenaamde Vastgoedfonds, waaruit het beheer en onderhoud van de panden wordt gevoed.
Momenteel ontvangt dit Vastgoedfonds een jaarlijkse dotatie vanuit de algemene middelen van
€1,1 mln. voor beheer en onderhoud van alle gemeentelijke panden.
Voorstel
Voorgesteld wordt de verkoop van circa 30 panden -die vanuit een screening naar voren zijn
gekomen als mogelijk ‘te verkopen van panden’- in gang te zetten, waarbij per pand de precieze
achtergronden en condities nog per afzonderlijk advies in het college aan de orde zullen komen.
Hierbij een taakstelling aan te houden van € 500.000 incidenteel in 2020, € 500.000 in 2021 en
€ 500.000 in 2022.
In het kader van het versterken van de financiële positie van de gemeente wordt voorgesteld om
een structurele besparing van €100.000 te realiseren vanaf 2020. Dit gebeurt in de volle breedte van
het beleidsterrein Accommodaties.
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3. Projectenlijst
Inleiding
De gemeente kent verschillende projecten. Deze paragraaf richt zich op projecten die betrekking
hebben op concrete investeringen (infrastructuur, gebouwen investeringen in gebouwen e.d.). We
kennen projecten in het maatschappelijk domein, projecten vanuit Services en bedrijfsvoering en
projecten vanuit het ruimtelijk domein. We geven hier een korte inleiding voor een beter begrip wat
het kenmerk is van de deze verschillende projecten.
De ruimtelijke projecten
Na jaren van bouwcrisis is de dynamiek op de woningbouw weer terug. Er is een grote vraag naar vrije
bouwkavels en woningen. De woningen die vanuit de verschillende nieuwbouwprojecten worden
opgeleverd vinden gretig aftrek. Het blijkt dat de markt dit aanbod goed aan kan. Ons
leegstandspercentage blijft namelijk onverminderd laag. Er kan dus een toevoeging plaatsvinden
zonder dat dit de marktverhoudingen verstoort. Dat geldt in het bijzonder voor toevoeging van een
specifiek aanbod dat nog maar mondjesmaat wordt aangeboden: vrije kavels, collectief
opdrachtgeverschap, patiowoningen, starterswoningen, tiny houses, etc. Ook Sité heeft nog een
opgave voor toevoeging van betaalbare huurwoningen.
Al met al zien we dus mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten. Dit
niet alleen op gemeentegrond, maar ook op gronden die lokale ontwikkelaars en bouwbedrijven in
handen hebben. Intern en extern zijn we volop met deze verkenningen bezig. In de loop van dit najaar
hopen we een beeld te kunnen neerzetten van deze toekomstige woningbouwopgave: waar kan
onder welke condities begonnen worden met bouwen?
Het ruimtelijk domein richt zich op de realisatie van verschillende soorten projecten..
De eerste soort betreft de grondexploitaties (grexen). Een kenmerk van de grexen is dat er vele
tientallen miljoenen in het recente verleden zijn geïnvesteerd (aankopen gronden, bouwrijp maken,
plankosten etc.), die in de komende jaren opbrengsten genereren door verkoop van bouwrijpe kavels
(bedrijfs- of woningbouwkavels). In bijna alle gevallen heeft het geen zin om te stoppen met deze
projecten omdat de kosten al zijn gemaakt en we nu op het punt staan van terugverdienen. Daar waar
nog investeringen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld de aanleg van een gracht in Iseldoks of de
aankoop van een perceel op A18 bedrijvenpark, wordt altijd de vraag gesteld of deze investering
waardevermeerdering voor de gemeente oplevert. Soms zijn nieuwe investeringen ook niet te
vermijden in verband met reeds aangegane verplichtingen met andere partijen. Bijvoorbeeld Iseldoks
en A18 bedrijvenpark. In plaats van te stoppen met grexen heeft de gemeente er juist alle belang bij
deze succesvol af te ronden. Dit niet alleen om gedane investeringen terug te verdienen, maar ook
omdat daarmee de risico’s afnemen, waarvoor we voorzieningen en reserveringen hebben getroffen.
Op het moment dat een grex wordt afgesloten (of dat er tussentijdse risicovermindering kan worden
geconstateerd) vallen deze risicovoorzieningen en reserveringen vrij ten behoeve van de algemene
reserve. Het perspectief richt zich dus op het afronden van de grexen en niet op het stopzetten. Vanuit
dat perspectief zijn de grexen beoordeeld.
De tweede soort betreft ruimtelijke investeringsprojecten waarbij de gemeente vaak in combinatie
met andere overheden gelden heeft vrijgemaakt om de kwaliteit van de openbare ruimte te
verbeteren. Vaak zijn deze investeringsprojecten onderdeel van een bepaalde gebiedsopgave (bv.
aanvalsplan binnenstad) of van een uitvoeringsprogramma (bv. mobiliteit, groen, duurzaamheid). De
investeringssom van al deze projecten ligt vele malen lager dan de gelden die in de grexen omgaan.
Het gaat hier niet om tientallen miljoenen incidenteel zoals bij grexen maar om tonnen structureel.
Om een beeld te vormen: aanvalsplan binnenstad (huidig budget: € 1.00.000 structureel, mobiliteit (€
75.000 structureel cumulatief), groen (€ 130.000 structureel), duurzaamheid (€ 400.000 structureel).
Deze gelden worden ingezet voor plankosten (inclusief interne uren) en investeringen in het openbaar
gebied. De manier waarop deze gelden worden ingezet kan verschillen, ofwel zij dekken de
kapitaallasten van investeringen of zij worden direct ingezet voor investeringen. Dat laatste geldt met
name voor groen en duurzaamheid. Bij mobiliteitsprojecten wordt het bedrag ingezet voor dekking
van de kapitaallasten van de jaarlijkse investeringen. Bij aanvalsplan binnenstad is er sprake van beide
manieren van investeren.
Tenslotte is het ruimtelijk domein betrokken bij incidentele verkopen van onroerende goederen
(gronden en accommodaties) die niet in het kader van grexen plaatsvinden.
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Projecten binnen het maatschappelijk domein
Ook het sociaal domein kent projecten die gericht zijn op het doen van concrete investeringen. Denk
bij dat laatste met name aan investeringen aan gebouwen in het onderwijs of de realisatie van nieuwof verbouw.
Projecten binnen Services en Bedrijfsvoering
De projecten die binnen services en bedrijfsvoering zijn over het algemeen gericht op het goed
functioneren van onze eigen gD-werklocaties: het stadhuis, gebouw Bergzicht, etc. Denk daarbij aan
aanpassingen van het gebouw, vervanging meubilair, vervanging ICT-systemen e.d. Vanwege de
overgang van de groep Landmeten naar Services vallen ook vervanging van landmeetapparatuur
onder deze projecten.
Projecten ruimtelijk domein
2.1-Verkeer en vervoer
85
Uitvoering VRI-nota (72839)
€0
Toelichting
Zeer beperkt budget. Redelijkerwijs geen bezuinigingen mogelijk, omdat we gebruik maken van
verkeerslichten en problemen onderzocht cq. opgelost moeten worden. Met name gerelateerd aan
verkeersveiligheid en doorstroming. Dit betreft ureninzet en onderzoekskosten van de afdeling
Ruimte, die deze in rekening kan brengen bij Buha in het kader van onderhoud.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget intact te laten.
86
Verkeerstellers (72205)
€0
Toelichting
Zeer beperkt budget. Redelijkerwijs geen bezuinigingen mogelijk, omdat we gebruik maken van
verkeertellers bij het onderzoeken van veel voorkomende klachten en bij het monitoren van de
verkeersdoorstroming. De verkeerstellers zijn op gezette tijden aan vervanging toe en nieuwe tellers
zullen aangeschaft moeten worden.
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget intact te laten.
3.2-Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.3-Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
87
Ontwikkeling ING-pand (72332)
€0
Toelichting
Redelijkerwijs zijn geen bezuiniging meer mogelijk, omdat er afspraken met de Stadskamer zijn
gemaakt, er vergaande verplichtingen in het kader van een subsidieaanvraag liggen en het project
zich in een vergevorderd stadium bevindt. Dit project is vanuit gemeentelijk perspectief budgettair
neutraal, en wordt bekostigd uit de huur van de Stadskamer (die overigens door de gemeente
gesubsidieerd wordt).
Voorstel
Voorgesteld wordt het budget intact te laten.
8.2-Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
88
Heelweg (90104)
€0
Toelichting
Grex in afrondende fase. Stoppen of planwijziging kost meer dan doorgaan. Zie inleiding hierboven.
Voorstel
Voorgesteld wordt de werkzaamheden af te ronden.
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89
Iseldoks (92111)
€0
Toelichting
Grex conform stedenbouwkundig plan realiseren. Stoppen of planwijziging kost meer dan
doorgaan. Zie inleiding hierboven.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
90
Lookwartier (92060)
€0
Toelichting
Huidige grex in afrondende fase. Momenteel wordt bekeken of er nog aanvullende kavelverkopen
zouden kunnen plaatsvinden.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit project af te sluiten, tenzij onderzoek uitwijst dat aanvullende kavelverkopen
gewenst zijn.
91
Vijverberg Zuid (90100)
€0
Toelichting
Grex in afrondende fase. Stoppen of planwijziging kost meer dan doorgaan. Zie inleiding hierboven.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
92
Wehl Heideslag (90115)
Toelichting
Grex in afrondende fase.

€0

Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
93
AH De Bongerd (79030)
€0
Toelichting
Het terugbouwen van sporthal De Bongerd voor rekening en risico van de ontwikkelaar van de
Albert Heijn komt voort uit wederzijdse contractuele verplichtingen. Het project door ons te laten
stopzetten, is onverstandig. Stoppen kost geld vanwege claims en vanwege het mislopen van het
kostenverhaal (o.a. de betaling van onze plankosten door de ontwikkelaar). De voorbereiding is nu
in volle gang.
Er is intern via een quick scan gekeken of het denkbaar is dat de ontwikkelaar deze sporthal niet
bouwt en in plaats daarvan een vergelijkbare, eenmalige bijdrage aan de gemeente overmaakt. Dit
zou dan gaan om een bedrag van ca. € 4 mln. De uitkomst van deze quick scan is negatief. Op grond
van een inventarisatie van aantallen gebruikers en beschikbare sportgelegenheden is de conclusie
dat een sporthal op de Bongerd onmisbaar is voor zowel verenigingen als scholen.
Voorstel
Voorgesteld wordt geen stappen te zetten richting de ontwikkelaar van Albert Heijn De Bongerd
om een financiële compensatie te verkrijgen voor het niet bouwen van een sporthal.
94
Restauratie stadswal woningen (72453)
€0
Toelichting
Dit project is inmiddels afgerond en dient alleen nog formeel te worden verantwoord bij de
provincie als subsidieverlener.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit project af te ronden
95
Breedband Achterhoek / Glasvezel (73144)
Toelichting
Beperkt budget. Project is in uitvoering.

€0
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Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
96
De Zumpe – Wrange (75603)
€0
Toelichting
Hele project wordt betaald met provinciale middelen. Inclusief gemeentelijke uren en inzet.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
97
Dorpshart Wehl (78815)
€0
Toelichting
Gebiedsproces is voor het grootste deel doorlopen. Toezeggingen zijn gedaan en verwachtingen bij
dorpsraad, ondernemersvereniging en bewoners zijn gewekt over de uitvoering van onder andere
verkeersmaatregelen. Het gaat alleen om uitvoering van maatregelen die binnen het project
verantwoord kunnen worden Duurdere maatregelen moeten in de mobiliteitsagenda opgenomen
worden en daar afgewogen worden.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
98
Europaweg (72838)
€0
Toelichting
De totale projectkosten bedragen € 6,781 mln. en zijn als volgt opgebouwd:
De kosten voor de verdubbeling zijn begroot op € 6.781.000. Dit wordt bekostigd uit:
Bijdrage Provincie en Rijkswaterstaat € 3.678.00
Mobiliteitsgelden 2018
€ 200.00
Bijdrage Buha
€ 685.00
Fonds Bovenwijks
€ 1.788.00
Mobiliteitsgelden
€ 430.00
De gemeentelijke bijdrage ist € 630.000, gefinancierd uit de mobiliteitsgelden en een bijdrage van
buha (onderhoudsgelden). De bijdrage vanuit fonds bovenwijks wordt gevoed vanuit de
ontwikkelaars van woongebied Wijnbergen. Deze bijdragen zijn gekoppeld aan
verkeersmaatregelen Europaweg. De consequentie van stoppen is dat op een totaalbudget van
ca. € 6,8 mln. er eigenlijk slechts een gemeentelijke besparing mogelijk is van eenmalig € 630.000
(hierbij horen dan structurele kapitaallasten van € 31.500). De reeds gemaakte kosten moeten hier
dan nog vanaf getrokken worden. Daarnaast hebben we ons richting ontwikkelaars van Wijnbergen
verplicht tot het nemen van maatregelen. Zij dragen daaraan ook bij. Voor de toekomst zijn er nog
meer bijdragen bovenwijks vanuit de marktpartijen te verwachten; het niet realiseren van de
verdubbeling Europaweg draagt als risico dat marktpartijen deze toekomstige bijdragen ter
discussie zullen gaan stellen. Daarbij gaat het om enkele miljoenen.
Het project zit inmiddels in de fase van Definitief Ontwerp en Ontwerp-Bestemmingsplan
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project gezien het belang voor de mobiliteit, ook al is
uitstel verkeerstechnisch mogelijk.
99
Grote Rode Beek, compensatie IKC (75309)
€0
Toelichting
Dit betreft de verplichte natuurcompensatie i.v.m. realisatie IKC Noord. Project is in uitvoering en
bijna afgerond.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project.
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100 Joop Sarsplein / Grutstraat (78044)
€0
Toelichting
Voor het Joop Sarsplein is een ontwikkelovereenkomst gesloten met Hendrixen, waarbij
verplichtingen zijn aangegaan. Het project is in uitvoering en wordt dit jaar nog afgerond. Op ¾
van het project stoppen is niet mogelijk op een dergelijke prominente plek in het centrum. Dit is
onderdeel van het Aanvalsplan Binnenstad.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
101 Slingeland Ziekenhuis (77025)
€0
Toelichting
Dit is een private ontwikkeling waarbij alle kosten door het ziekenhuis worden vergoed aan de
gemeente, ook de grondaankopen.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project gezien het algemeen belang en het financieel
construct.
102 Spoorverdubbeling Didam-Doetinchem (72652)
€0
Toelichting
De gemeentelijke inzet betreft alleen de ambtelijke uren, die worden bekostigd vanuit de
mobiliteitsgelden van de gemeente. Project is strategisch van belang voor Doetinchem en de regio.
Onze gesprekspartners zijn Regio Achterhoek (thematafel), ProRail en provincie.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
103 Verstrekken Starterslening (78824)
€0
Toelichting
Naast de Starterslening kennen we als gemeente Doetinchem nog de Blijverslening,
Stimuleringslening voor monumenten, Duurzaamheidslening (eveneens SVn-leningen). Het college
heeft op 2 juli besloten deze 3 leningen met bijbehorende rekening courant samen te voegen tot de
Toekomstbestendig wonen lening. In september wordt het voorstel hiervoor behandeld in de
gemeenteraad. Deze leningen hebben een revolverend karakter. Sinds de start van de Starterslening
in 2009 zijn 136 Startersleningen verstrekt. Het stopzetten van de Starterslening betekent dat we als
gemeente (jonge) koopstarters die hun eerste woning willen kopen niet meer ondersteunen in een
tijd waarin de koopwoningmarkt voor deze groep (en zeker voor alleenstaanden) slechter te
bereiken is. In de HWS 3.0. proberen we juist woningaanbod te realiseren dat voor deze doelgroep
bereikbaar is. Stopzetten van de Starterslening helpt daarbij niet. Het stoppen met het verstrekken
van de Starterslening levert in die zin een ‘financieel voordeel’ op dat het tegoed dat op dit
moment (01-08-2019) beschikbaar is op de rekening courant voor de Starterslening (€413.929,94)
beschikbaar komt voor andere doeleinden of toevoeging aan de AR.
Voorstel
Voorgesteld wordt de Starterslening te continueren.
Projecten Sociaal domein
5.3-Cultuur
104 Software D-toren (70084)
€0
Toelichting
Het upgraden van de software van de D-toren kent een eigen krediet. Inmiddels heeft de upgrading
plaatsgevonden binnen het beschikbare krediet. Er resteert nog een restant krediet van € 3.315. Dit
bedrag valt nu vrij. Mocht in de toekomst een nieuwe upgrading nodig zijn, dan wordt daarvoor te
zijner tijd een aanmelding voorbereid.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit project af te sluiten.
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4.2-Onderwijshuisvesting
105 Sloop basisschool het Palet (74216)
Toelichting
Krediet kan worden afgesloten.

€0

Voorstel
Voorgesteld wordt dit project af te sluiten.
106

Huisvestingsprogramma onderwijs (74437, 74439, 7440,
€0
7441)
Toelichting
De uitgaven hiervoor zijn allemaal gedaan conform raadsbesluit d.d. 25 april 2019. Kredieten
kunnen worden afgesloten.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit project af te sluiten.
6.5-Arbeidsparticipatie
107 Eigen kracht (76100)
€0
Toelichting
Dit betreft de pilot Katapult & Co, dit is een sociale coöperatie die mensen met een
bijstandsuitkering de kans biedt ondernemersvaardigheden (scharrelondernemen) te ontwikkelen.
De pilot heeft een looptijd van drie jaar en loopt tot en met 2019. Op dit moment wordt een
evaluatie opgesteld. Uit deze evaluatie komt naar voren dat Katapult & Co een meerwaarde heeft
binnen het gehele re-integratie instrumentarium, vooral op het gebied van het vergroten van de
maatschappelijke participatie. Dit biedt kansen tot op den duur (gedeeltelijke) uitstroom uit de
uitkering. De verwachting is dat eind 2019, wanneer de pilot formeel wordt afgesloten, er nog €
17.390 beschikbaar zal zijn. Er ligt eind dit jaar een bestuurlijke keuze voor: de pilot krijgt een
vervolg vanwege succes of de pilot krijgt geen vervolg. In het eerste geval zouden de nog
resterende gelden beschikbaar moeten blijven in het tweede geval vervallen deze aan de algemene
reserve.
Voorstel
Voorgesteld wordt de resterende middelen beschikbaar te houden tot dat de pilot bestuurlijk is
geëvalueerd.
6.1-Samenkracht en burgerparticipatie
108 Belevingswoning (76606)
€0
Toelichting
De belevingswoning bestaat al enkele jaren. Laatste stand van zaken is dat er een plan van aanpak
doorontwikkeling belevingswoning beschikbaar is die onlangs besproken is met bestuurders. Insteek
is een minimale inbreng vanuit de gemeente Doetinchem en het toevoegen van een vierde
initiatiefnemer/trekker namelijk Kruiswerk Achterhoek/Zlimthuis (naast Sité en Graafschap College).
Idee is om de belevingswoning nog 3 jaar beschikbaar te houden. Financieel betekent het voor 2020
en 2021 een bedrag van max € 5.500.
Voorstel
Voorgesteld wordt door te gaan met dit project
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4. Buha-diensten
In het kader van de besparingsmaatregelen bij Buha is verkend welke mogelijke besparingen of extra
inkomsten realistisch en haalbaar zijn met het oog op het verbeteren van de financiële positie van de
gemeente. Om inzicht te geven in de te onderscheiden Buha-diensten wordt hier in kort bestek de
begroting van Buha gepresenteerd:

Buha geeft daarbij aan dat bij de overweging moet worden betrokken dat een groot deel van het
budget van ruim € 21 mln. niet direct beïnvloedbaar is (ruim € 13 mln.) en dus slechts ruim € 8 mln.
beïnvloedbaar. Overigens rekent Buha onder de niet beïnvloedbare kosten ook loonkosten en reeds
aangegane contractverplichtingen in het kader van onderhoud bedrijfsmiddelen, contracten
wijkbeheer en stedelijk beheer.
Zie onderstaand overzicht:
Bijdrage gD 2019
Niet beïnvloedbare kosten:
personeel gD + wijkbedrijf
personeel Buha (€ 2.193.000)
nutskosten + ozb
inkoop ondersteunende diensten gD
afschrijving huidige bedrijfsmiddelen
langlopende contracten grondstoffen/afvalverwerking
Contracten t.b.v. onderhoud bedrijfsmiddelen: tractie
Contracten t.b.v. onderhoud bedrijfsmiddelen: parkeren
Contracten Stedelijk Beheer
Contracten Wijkbeheer

21.373.000
5.645.000
817.000
1.550.000
1.135.000
1.700.000
400.000
120.000
600.000
1.775.000
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Totaal niet beïnvloedbaar

13.742.000

Beïnvloedbare kosten

7.631.000

Daarnaast is het van belang te memoreren dat er in de afgelopen jaren al voor grote bedragen zijn
bezuinigd op onder meer ‘groen, grijs en spelen’ en dat er -naast een aantal loonsommaatregelen- een
efficiencytaakstelling aan Buha is meegegeven bij de verzelfstandiging. In totaliteit gaat het om een
bedrag van ruim € 1,9 mln. aan taakstellingen en bezuinigingen sinds 2016, onderverdeeld in:
1. Groen en spelen: 2016- 2019 oplopend tot € 500.000
2. Grijs: 2016-2019 oplopend tot € 400.000
3. Efficiencytaakstelling bij oprichting Buha: oplopend 2017-2019 tot € 440.000
4. Aanvullende loonsom bezuiniging oplopend in 2019 tot € 95.000
5. Loonsommaatregel i.v.m. opvang uitloopschalen € 200.000
6. Bezuiniging parkeren oplopend naar € 193.000
7. Sportaccommodaties € 100.000
Tevens dient in ogenschouw te worden genomen dat Buha per 31-12-2018 een negatief eigen
vermogen heeft van € 18.000.
Vanuit die achtergrond wordt voorgesteld de volgende maatregelen door te voeren die een positief
effect hebben op de gemeentelijke financiën:
109

Beleidsplan onderhoud wegen

2020: € 300.000
2021: € 300.000

Incidenteel
Incidenteel

Toelichting
Het wegenbeleidsplan 2020-2024 wordt dit jaar opgesteld. Voor 2020 en 2021 zouden in het
Wegenbeheersplan voor een bedrag van € 300.000 keuzes kunnen worden gemaakt. In het nieuwe
plan zullen verschillende scenario’s doorberekend worden. Ook faseren in tijd is een optie. Het is
technisch mogelijk om groot onderhoud van een aantal wegen twee jaar uit te stellen. Deze
maatregel wordt nog uitgewerkt en de gevolgen inzichtelijk gemaakt zodat de
kansen/impact/effecten duidelijk worden.
Uitstel van het groot onderhoud kan maximaal 2 jaar. Het is wel te verwachten dat het budget
wegen in 2022 opgehoogd moet worden.
Voorstel
Voorgesteld wordt een incidentele besparing van € 300.000 voor de jaren 2020 en 2021 doorvoeren.
110 Efficiencytaakstelling Buha-organisatie
2022: € 300.000
Structureel
Toelichting
De tweede besparing heeft betrekking op een nadere efficiencyslag die de Buha-organisatie nog
kan maken. Dit gaat om structureel €300.000 voor 2022. Ondanks eerdere taakstellingen, achten wij
deze maatregel haalbaar; in verhouding tot het totaalbudget Buha, zijnde ruim € 21 mln. gaat het
hier om een beperkt bedrag. Bovendien krijgt Buha een aantal jaren de tijd –de maatregel wordt
van kracht in 2022 - om daarop nu reeds bedrijfsmatig te anticiperen. Omdat de voornoemde €
300.000 betrekking heeft op verdere efficiencyslagen, zal Buha het bestaande dienstenpakket op de
reeds afgesproken kwaliteitsniveaus blijven leveren.
Voorstel
Voorgesteld wordt een structurele besparing in te boeken vanwege nadere efficiencymaatregelen
van €300.000 vanaf 2022.
111

Acteren op excessen bij beheer en onderhoud openbare
2020: € -110.000
Incidenteel
ruimte (aanmelding 16 kadernota 2020)
Toelichting
De middelen die beschikbaar zijn voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn
normaliter afdoende. Sinds kort zien we echter een aantal excessen, zoals een enorme toename van
overlast door de processierups en de vestiging van zogenaamde invasieve exoten. Ook worden we
geconfronteerd met ratten- en roekenoverlast, waarover we als gemeente door onze inwoners
worden aangesproken. Deze fenomenen zorgen voor hogere uitvoeringskosten. In 2019 is er een
overschrijding van €225.000 alleen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Deze
Pagina | 54

kostenstijgingen voor 2020 wordt begroot op € 110.000. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat met
deze middelen alleen de excessieve overlast wordt aangepakt, waarop we als gemeente door
derden worden aangesproken, bijvoorbeeld omdat de volksgezondheid in gevaar is of omdat
derden schade lijden. Dat laatste geldt met name voor de opmars van een invasieve exoot als de
Japanse Duizendknoop. Over een jaar evalueren we of deze aanpak met deze middelen afdoende is
om de excessieve overlast onder controle te houden. We treden met de provincie Gelderland in
overleg over de mogelijkheden van medefinanciering.
Voorstel
Voorgesteld wordt deze incidentele aanmelding honoreren: € -110.000 (2020).
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5. Buurtplein-diensten
Buurtplein is voor de gemeente Doetinchem de uitvoerende organisatie voor de Jeugdwet en Wmo
2015. Daarmee gaan kosten gepaard die ca. 25% van de totale gemeentebegroting beslaan. Het gaat
daarbij enerzijds om de kosten van Buurtplein als organisatie
(2018: ca. € 10 mln.), en anderzijds over de kosten van inzet van tweedelijns ondersteuning door
Buurtplein (2018: ca. € 42 mln.). Daarmee is Buurtplein (in omzetvolume) verreweg de grootste
verbonden partij van de gemeente.
Een heroverweging van het takenpakket van Buurtplein, evenals de wijze van invulling van dat
takenpakket, is onontkoombaar gelet op de huidige financiële uitdagingen. Deze noodzaak wordt
versterkt door de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met de nieuwe werkwijze
ín en organisatie ván het sociaal domein in Doetinchem.
Om die reden is zowel het takenpakket van Buurtplein, als de wijze waarop die taken door Buurtplein
uitgevoerd (kunnen) worden, integraal onderdeel van de Taskforce Sociaal Domein. De volgende
onderdelen uit de keuzerichtingen zijn direct of indirect van toepassing op / moeten worden
uitgevoerd door Buurtplein:
#
38

keuzerichting
Contractmanagement
/ Inkoop

waarom van toepassing?
Buurtplein indiceert voor ruim €40 mln. aan
maatwerkvoorzieningen en is direct partner
van CLM.

39

Groepsbegeleiding ->
Stadskamer

40

Inzet Praktijk
Ondersteuners
Huisartsen (POH-ers)
Meer doorstroom,
uitstroom (Jw, Wmo,
BW)

Buurtplein is indicatiesteller voor het
product groepsbegeleiding en zal dus de
daadwerkelijke doorverwijzing moeten
doen.
Buurtplein “levert” de POH-ers aan de
huisartsen, en krijgt hier bekostiging voor
van de gemeente.
Buurtplein bewaakt de voortgang van
ingezette voorzieningen en is
verantwoordelijk voor de tijdige doorstroom
en uitstroom van inwoners uit
maatwerkvoorzieningen.
Buurtplein is “poortwachter” tot het
grootste deel van de ingezette
maatwerkvoorzieningen.
Buurtplein is één van de schakels in de
uitvoeringsketen van het sociaal domein.
Een deel (oplopend tot 1,5 mln. structureel
vanaf 2022) van de mogelijke besparing op
het totaal van de uitvoeringskosten zal door
Buurtplein gerealiseerd moeten worden.
Buurtplein faciliteert in opdracht van de
gemeente Doetinchem een zevental
wijkcentra. De voorgestelde besparing zal
gerealiseerd moeten worden door
Buurplein.

41

45

Stringente toegang
(Jw, Wmo, BW)

48

Vermindering
uitvoeringskosten

55

Openstelling van de
buurthuizen/
wijkcentra

€
2019: € 250.000
2020: € 1.250.000
2021: € 1.250.000
2022: € 1.000.000
2019: € 100.000
2020: € 225.000
2021: € 225.000

i
s
s
s
i
s
s

2019: € 45.000
2020: € 180.000

i
s

2019: € 250.000
2020: € 1.000.000
2021: € 500.000

i
s
s

2019: € 250.000
2020: € 1.000.000
2021: € 500.000
2020: € 500.000
2021: € 500.000
2022: € 500.000

i
s
s
s
s
s

2021: €100.000

s
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Bijlage 1: Financiële overzichten Taskforce Sociaal Domein
Scenario’s

Verwacht effect herijkte acties
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