HET JAAR

2019

IN ÉÉN OOGOPSLAG

INKOMSTEN

UITGAVEN
174,0
MILJOEN

WAAR KWAM HET VANDAAN?

+

Het grootste deel
kregen we van het
Rijk.

107,3
MILJOEN

=

De rest kregen we
uit lokale heffingen
en andere
inkomstenbronnen.

281,3
MILJOEN

De totale
inkomsten in 2019
waren
€ 281,3 miljoen.

77,6
MILJOEN

29,7
MILJOEN

WAAR GING HET NAARTOE?

Programma’s
Totaal gemeente
0. Bestuur, organisatie, bedrijfsvoering en € 63,6 mln.
algemene financiële middelen
1. Openbare orde en veiligheid
€ 4,9 mln.
2. Bereikbaarheid
€ 10,7 mln.
3. Economie en werk
€ 14,5 mln.
4. Onderwijs
€ 11,2 mln.
5. Sport, recreatie, cultuur en
€ 18,0 mln.
cultuurhistorie
6. Sociaal domein
€ 128,1 mln.*
7. Duurzaamheid en milieu
€ 11,3 mln.
8. Wonen en woonomgeving
€ 10,7 mln.
Totaal
€ 273,0 mln.

Per inwoner
€ 1.105

€ 84
€ 186
€ 252
€ 194
€ 313
€ 2.225*
€ 197
€ 186
€ 4.743

* In dit bedrag zitten ook regionale gelden

De totale uitgaven in 2019 waren € 273,0 miljoen
LOKALE HEFFINGEN:

ANDERE INKOMSTENBRONNEN:

Belastingen
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Parkeerbelasting
Hondenbelasting

€ 15,4 mln.
€ 12,1 mln.
€ 3,2 mln.
€ 0,1 mln.

Leges en retributies
Afvalstoffenheffing en
Reinigingsrechten
Rioolheffing
Omgevingsvergunningen

€ 14,3 mln.
€ 6,2 mln.
€ 6,0 mln.
€ 2,1 mln.

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

€ 22,4 mln.
€ 15,2 mln.
€ 3,7 mln.
€ 1,9 mln.
€ 2,6 mln.
€ 9,3 mln.
€ 22,5 mln.

Hoeveel betaalde ik in 2019 aan:
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Huishouden

€ 256,47

Rioolheffing
Huishouden

€ 209,88

Afvalstoffenheffing
Eénpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

€ 192,66
€ 236,28

Hondenbelasting
Eén hond
Twee honden

€ 24,96
€ 37,44

FINANCIEEL RESULTAAT 2019
De jaarrekening 2019 van de gemeente
Doetinchem sluit met een resultaat van € 8,3
miljoen voordelig. Daarvan willen we € 3,5
miljoen bestemmen voor 2020. Voorgesteld
wordt om het resterende bedrag van € 4,8
miljoen toe te voegen aan de algemene
reserve.

MEER WETEN? KIJK OP WWW.DOETINCHEM.NL/JAARREKENING2019
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WAT HEBBEN WE MET HET GELD GEDAAN?
DOETINCHEM CENTRUMSTAD
 In nauwe samenwerking is met het bedrijfsleven een ‘foto’ gemaakt van de Doetinchemse economie. De foto gaat in op de feiten en cijfers (facts & figures), visie van een
groep ondernemers (feelings) (gespreksronde langs 15 werkgevers) en lokale toekomstkansen (futures).
 In 2019 hebben meerdere fysieke ontwikkelingen in de binnenstad plaatsgevonden, waaronder de heropening van de Terborgseweg, vergroening van meerdere
winkelstraten, realisatie van de eerste fasen van de Oude IJssel (gebied Stokhorstweg en Dichterseweg), oplevering van het Joop Sarsplein, bouw Parkstad De Veentjes en
voorbereiding transformatie winkelplint naar woningen op de Veentjes om het Ei compacter te maken.
 Het Binnenstadbedrijf Doetinchem is in 2019 opgericht welke verantwoordelijk is voor het vermarkten van de binnenstad, het organiseren van publieksactiviteiten, het
verlevendigen van de openbare ruimte, tegengaan leegstand en stimuleren ondernemerschap.
 Het evenementenloket is in 2019 opgeleverd om evenementen te professionaliseren.

STERKE SAMENLEVING
 In 2019 hebben we besloten de functie van praktijkondersteuner huisartsen (POH) jeugd te implementeren bij 5 huisartsenpraktijken in Doetinchem.
 In 2019 is de Monitor sociaal domein ontwikkeld waardoor er veel meer zicht is op aantallen en uitgaven in het sociaal domein.
 Begin januari 2019 is de Scenariostudie Bundeling Lokale Inkomensvoorzieningen afgerond, als laatste onderdeel van de Evaluatie Regelarme Bijstand. Buurtplein, BvFo en
Laborijn zijn naar aanleiding van het onderzoek intensiever gaan samenwerken, alsmede met andere partijen binnen de keten.
 We hebben geïnvesteerd in meerdere sportparken, waardoor het voorzieningenniveau is verbeterd. Er zijn kunstgrasvelden gerealiseerd (DHC en Bezelhorst) en
gerenoveerd (Bezelhorst).
 We hebben de transitie van het voortgezet onderwijs m.b.t. de huisvesting in gang gezet. In verschillende fasen wordt toegewerkt naar toekomstbestendige huisvesting.
 In 2019 is de Preventieagenda verslaving 2019-2022 gemeente Doetinchem vastgesteld
 In 2019 is het plan van aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ vastgesteld. Hiermee is door Laborijn een verhoogde uitstroom naar werk en maatschappelijke
participatie gerealiseerd.

VERANDERENDE LEEFOMGEVING
 In Nieuw-Wehl is een warmteplan opgesteld samen met de bewoners.
 Er is in 2019 in regionale afstemming de Toekomstbestendig Wonen Lening ingevoerd om bij te dragen aan de kwalitatieve woonopgave.
 Voor de Omgevingsvisie zijn we in elf deelgebieden gestart met het werken aan zogenaamde deelvisies. Dit is telkens op unieke wijze gebeurd waarbij het proces is
ontworpen aan de hand van de specifieke zaken binnen het gebied. Inmiddels zijn er elf gebiedsfoto’s opgeleverd, elf plannen van aanpak, 6 story maps en er zijn twee
deelvisies afgerond.
 Voor meerdere gebiedsvisies is het gelukt om gemengde kerngroepen samen te stellen (ambtenaren en inwoners). Dat is onder andere in Gaanderen het geval. Bij de
Kruisberg hebben inwoners hun bijdrage geleverd in diverse ateliers. Dit heeft een bijzonder aantrekkelijke deelvisie opgeleverd die nu als bouwsteen wordt gebruikt voor
het ontwerpen van de omgevingsvisie.

ORGANISATIE EN FINANCIËN
 In 2019 ontkwam de gemeente Doetinchem er niet aan, net als veel andere gemeenten in het land, om te bezuinigen en keuzes te maken. Er is een intensief proces gestart,
waarbij alle activiteiten en uitgaven in de begroting kritisch onder de loep zijn genomen. Tegelijk is de vraag gesteld wat voor Doetinchem wezenlijk is. Waar staat
Doetinchem voor als gemeente en wat wil Doetinchem daarin absoluut bereiken, ook op de lange termijn? Ook in de situatie waarin de bomen niet meer tot in de hemel
groeien. Dit heeft geresulteerd in een set aan keuzerichtingen, waarover met de raad bij de begrotingsbehandeling in november 2019 in gesprek is gegaan. De raad heeft
hier mee ingestemd.
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