
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.1 
 
 Doetinchem, 20 mei 2020 
 
 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020 
 
 
Te besluiten om: 
1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020 vast te stellen. 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 557.500,- en hiertoe de 52ste wijziging 

van de gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 
 
Inleiding 
Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Mobiliteit komt voort uit de Mobiliteitsvisie die u in 
2016 hebt vastgesteld. In de begroting waren middelen gereserveerd voor de uitvoering 
van mobiliteitsprojecten voor de periode 2019 t/m 2022. In het kader van de bezuinigingen 
zijn de middelen nog uitsluitend beschikbaar voor 2020. 
Dit uitvoeringsprogramma geeft de activiteiten weer die in 2020 worden verricht en kijkt 
terug op de projecten die in 2018 en 2019 zijn uitgevoerd. De geldigheidsduur van het 
uitvoeringsprogramma is één jaar. Door de gewijzigde financieringsmethodiek in het 
kader van de keuzerichtingen zijn er vanaf 2021 structureel geen middelen beschikbaar. 
Wij zullen vanaf nu voor nieuwe investeringen in mobiliteit met afzonderlijke voorstellen 
naar uw raad komen. Daarom is dit uitvoeringsprogramma wellicht het laatste in deze 
vorm. 
 
Argumenten 
1.1. Op het uitvoeringsprogramma 2020 staan projecten die passen binnen de 

Mobiliteitsvisie 2016-2026 en het coalitieakkoord 
De Mobiliteitsvisie heeft een ander karakter dan een traditioneel Verkeers- en 
Vervoersplan. In de Mobiliteitsvisie staan dan ook geen concrete knelpunten en 
maatregelen genoemd. In de visie ligt het accent onder meer op: 
- de effecten die we willen bereiken (sociale en economische bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid); 
- de relatie met andere thema’s zoals economie en duurzaamheid; 
- de mogelijkheden die er zijn van het beter en efficiënter benutten van de bestaande 

infrastructuur. 
De projecten in het uitvoeringsprogramma 2020 passen binnen deze visiepunten. 
 
2.1 Voor het uitvoeren van deze projecten moet in 2020 door uw raad krediet beschikbaar 
worden gesteld.  
Uw raad is bevoegd om het krediet beschikbaar te stellen, waarmee de genoemde 
projecten in het uitvoeringsprogramma uitgevoerd kunnen worden. 
 
Financiën 
Om het programma 2020 te kunnen uitvoeren, is een krediet nodig van € 557.500,-.  
De dekking van de kapitaallasten (€ 37.500,-) is binnen de gemeentebegroting geregeld. 
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Programma 2020: 
- onderzoek verbeteren fietsbereikbaarheid € 10.000,-- 
- opstellen Wegenbeleidsplan € 25.000,- 
- aanpassing Wassinkbrinkweg € 10.000,- 
- aanpassing fietspad rotonde Bedrijvenweg € 10.000,- 
- Regio Express € 25.000,- 
- Herinrichting Lijsterbeslaan / Rekhemseweg € 477.500,- 
-  € 557.500,- 
 
Vereveningskrediet mobiliteitsplan 
Bij de vaststelling van de begroting 2014 hebt u spelregels voor verevening van kredieten 
binnen het Mobiliteitsfonds vastgesteld. Via een vereveningskrediet worden mee- en 
tegenvallers van mobiliteitsprojecten verrekend. Het vereveningskrediet had in 2019 een 
positief saldo van ruim € 500.000,-. Bij de besluitvorming omtrent de keuzerichtingen hebt 
u besloten om € 500.000,- uit het vereveningskrediet te gebruiken om het financiële tekort 
van het project de Terborgseweg te financieren. Het restant saldo is aan de algemene 
middelen toegevoegd. Daarmee is het saldo van het vereveningskrediet op dit moment 
nihil maar de systematiek blijft intact. 
 
Kanttekeningen 
1.1 In 2019 zijn veel projecten uit het uitvoeringsprogramma 2019 voorbereid en minder 

daadwerkelijk uitgevoerd. 
In het uitvoeringsprogramma 2019 stonden grote infrastructurele projecten genoemd 
namelijk de Bilderdijkstraat en J.F. Kennedylaan. Deze projecten vergen meer onderzoek, 
voorbereiding en overleg met bewoners en andere belanghebbenden. Gevolg is dat deze 
nog niet in 2019 zijn uitgevoerd. De uitvoering zal naar verwachting 2020/2021 en 
Bilderdijkstraat in 2023 zijn. Een en ander hangt samen met andere infrastructurele 
werkzaamheden, afstemming met onderhoud van deze wegen door Buha en de 
omleidingsroutes die daar voor nodig zijn. 
 
Vervolg 
Na uw besluit gaan wij voortvarend aan de slag met het uitvoeringsprogramma 2020.  
 
Bijlagen 
1. Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020 
2. Financieel overzicht 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 

 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Uitvoeringsprogramma 
Mobiliteit 2020; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t:  
 
1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020 vast te stellen. 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 557.500,- en hiertoe de 52ste wijziging 

van de gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 

 
 
 
 


