
INKOMSTEN

150,9
MILJOEN

WAAR KWAM HET VANDAAN?
Het grootste deel
kregen we van het 
Rijk.

De rest kregen we 
uit lokale heffingen
en andere
inkomstenbronnen.

De totale
inkomsten in 2018 
waren
€ 256,4 miljoen.
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HET JAAR              IN ÉÉN OOGOPSLAG

LOKALE HEFFINGEN:

Belastingen
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Parkeerbelasting
Hondenbelasting

Leges en retributies
Afvalstoffenheffing en
Reinigingsrechten
Rioolheffing
Omgevingsvergunningen

€ 15,1 mln.
€ 11,8 mln.
€ 3,2 mln.
€ 0,1 mln.

€ 13,2 mln.

€ 5,7 mln.
€ 5,6 mln.
€ 1,9 mln.

ANDERE INKOMSTENBRONNEN:

Grondexploitatie
Bijdrage reserves
Rente
Huren
Eigen bijdrage Wmo en
beschermd wonen
Bijdrage derden overhead
Overige

€ 18,7 mln.
€ 12,4 mln.
€ 11,2 mln.
€ 1,7 mln.

€ 1,9 mln.
€ 8,1 mln.
€ 23,2 mln.

2018

105,5
MILJOEN

256,4
MILJOEN

Programma’s Totaal gemeente Per inwoner
0. Bestuur, organisatie, bedrijfsvoering en € 55,0 mln. € 959
algemene financiële middelen
1. Openbare orde en veiligheid € 4,6 mln. € 81
2. Bereikbaarheid € 10,9 mln. € 190
3. Economie en werk € 8,3 mln. € 144
4. Onderwijs € 11,1 mln. € 194
5. Sport, recreatie, cultuur en € 17,5 mln. € 304
cultuurhistorie
6. Sociaal domein € 121,9 mln.* € 2.124*
7. Duurzaamheid en milieu € 10,6 mln. € 185
8. Wonen en woonomgeving € 14,6 mln. € 254
Totaal € 254,5 mln. € 4.435

* In dit bedrag zitten ook regionale gelden

WAAR GING HET NAARTOE?UITGAVEN

De totale uitgaven in 2018 waren € 254,5 miljoen

De jaarrekening 2018 van de gemeente Doetinchem 
sluit met een resultaat van € 1,9 miljoen voordelig. 
Een deel van het resultaat komt uit activiteiten die 
doorlopen in 2019. Daarom willen we € 2,9 miljoen
bestemmen voor 2019. Het verschil van € 1,0 
miljoen moeten we onttrekken aan onze algemene
reserve. 

MEER WETEN? KIJK OP WWW.DOETINCHEM.NL/JAARREKENING2018 1

77,2
MILJOEN

28,3
MILJOEN

FINANCIEEL RESULTAAT 2018

Hoeveel betaalde ik in 2018 aan:

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Huishouden € 250,51

Rioolheffing
Huishouden € 209,88

Afvalstoffenheffing
Eénpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

€ 191,16
€ 234,00

Hondenbelasting
Eén hond
Twee honden

€ 24,36
€ 60,96



WAT HEBBEN WE MET HET GELD GEDAAN?
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0. Bestuur, organisatie, Bedrijfsvoering en algemene financiële middelen
Samenwerking is in al onze maatschappelijke opgaven van groot belang. Niet alleen binnen onze gemeentegrenzen met onze inwoners en ondernemers, maar ook in de regio en over de grens. Daarom is 
besloten om de samenwerking met Duitsland te intensiveren en ook lid te worden van de Euregio Rijn-Waal. In regionaal verband sturen wij via een nieuwe samenwerkingsvorm gezamenlijk op de visie
voor de Achterhoek richting 2030.

7. Duurzaamheid en milieu
Wij blijven onverminderd inzetten op de energietransitie opgave: een duurzame energievoorziening die betrouwbaar, betaalbaar en robust is voor de Doetinchemse samenleving. Daarbij ondersteunen wij
initiatieven uit de samenleving, mede door de inzet van stimuleringsinstrumenten (o.a. duurzaamheids-leningen) 

2. Bereikbaarheid
Met een goede bereikbaarheid vanuit en naar de Achterhoek via weg, spoor en fiets is van groot belang voor de (economische) leefbaarheid van de Achterhoek. Zo wordt er gewerkt aan de verbetering
van de spoorverbinding tussen Wintersijk en Arnhem. Dit is ook als prioriteit opgenomen in de mobiliteitsvisie 2019.

3. Economie en werk
Het toekomstbestendig maken van de binnenstad, winkelgebieden en bedrijventerreinen heeft onze prioriteit. Daarmee willen we de leefbaarheid vergroten en functies (lees: activiteiten, evenementen, 
bedrijven) aantrekken en behouden. Ook willen we de werkgelegenheid versterken. De transformatie van de centrumomgeving vindt plaats. Daarnaast is de verkoop van kavels op het A18 Bedrijvenpark
en andere terreinen aanzienlijk toegenomen.  

4. Onderwijs
Samen met de schoolbesturen is de ambitie uitgesproken om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de huisvesting van het primair, het (voortgezet) special en het voortgezet onderwijs in de 
gemeente. Vanuit deze visie worden adviezen gegeven voor plannen met betrekking tot onderwijshuisvesting in de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een Integraal Huisvestingplan (IHP) dat zicht geeft
op de periode 2018-2027. Het aantal voortijdige schoolverlaters is gedaald, mede door het bieden van trajectbegeleiding aan jongeren.

5. Sport, recreatie, cultuur en cultuurhistorie
Doetinchem streeft naar een toekomstbestendige sportinfrastructuur, die waarborgt dat iedereen toegang heft tot een passend sport- en beweegaanbod. De bijdrage van Doetinchem aan de Special 
Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 was een groot succes. Ook de vrijetijdssector ontwikkelt zich door het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod. Een culturele
basisinfrastructuur die iedereen toegang biedt tot cultuureducatie en cultuurparticipatie blijft ons vertrekpunt. De vorming van het cultuurbedrijf krijgt steeds meer vorm. 

6. Sociaal domein
Als gemeente zijn we vanaf 2015 uitvoerder van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Participatiewet. Leidend daarbij is onze verantwoordelijkheid voor adequate zorg en ondersteuning voor inwoners die dat
nodig hebben. Het afgelopen jaar zagen we echter ook grote uitdagingen op het gebied van de beheersbaarheid van de financiën in het sociaal domein, vooral op het gebied van jeugdzorg en
maatschappelijke ondersteuning. Met de Taskforce sociaal domein sturen we daarom actief op preventieve inzet, kostenbesparing en transformative van het ondersteuningsaanbod.

1. Openbare orde en veiligheid
Ook hier is samenwerking van groot belang. Samen met de politie, veiligheidskamer, ondernemers en brandweer blijven wij door middel van preventive en handhaving werken aan de veiligheids(beleving) 
van onze stad.  Wij hebben uitvoering gegeven aan het Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-plan (VHT-plan) om de belangen op het gebied van fysieke veiligheid, gezondheid, kwaliteit van de 
leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers in Doetinchem te beschermen. 

8. Wonen en woonomgeving
De kwaliteit van de woningvoorraad (bestaand en nieuw), maar ook de kwaliteit van de woonomgeving willen wij verbeteren. Door het stimuleren van nieuwe woonvormen, het vergroenen van gebieden
en het renoveren van sociale woningen in samenwerking met Sité en andere corporaties worden concrete stappen hiertoe gezet. 


