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Keuzerichtingen/
bezuinigingen

Aanleiding

• Financieel perspectief

• Meicirculaire 2019 Gemeentefonds
• Ontwikkelingen sociaal domein

• Deze bijeenkomst

• Financiële uitdaging
• Sluitende begroting
• Afwegingskader / keuzerichtingen op hoofdlijnen
• Proces
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Wat is de financiële uitdaging?
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Meerjarenperspectief Doetinchem

(bedragen in € miljoenen)
2019 2020 2021 2022 2023

Structureel resultaat begroting voor de Keuzerichtingen 1,7 -6,1 -10,1 -12,3 -12,0 
Incidenteel resultaat begroting voor de Keuzerichtingen -11,3 0,1 0,3 0,1 0,0

Totaal resultaat begroting vóór de Keuzerichtingen -9,6 -6,0 -9,8 -12,2 -12,0 

Meerjarenprognose algemene reserve vóór de Keuzerichtingen

(bedragen in € miljoenen) 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal AR per eind van het jaar 8,2 2,3 -7,4 -19,8 -32,3 

Sluitende begroting

• Structureel en reëel sluitende begroting

• Weerstandsvermogen passend bij de risico’s

• Uiterlijk 14 november 2019 moet een sluitende begroting
2020 en meerjarenraming aangeleverd worden aan de 
provincie Gelderland
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Proces

• Algehele begroting / (taakvelden) onderzocht op 
mogelijkheden

• Afwegingskader geformuleerd op basis van profiel stad en 
coalitieagenda

• Keuzerichtingen en bezuinigingsmaatregelen
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Raadsbetrokkenheid

Raadsbetrokkenheid Datum

Informatieve raadsbijeenkomst 11-07-2019

Informatieve raadsbijeenkomst 19-09-2019

Raadsvoorstel keuzerichtingen 26-09-2019

Informeren partijen in de samenleving, gevolgd door bijeenkomst 07-10-2019

Primitieve begroting 2020 (beleidsarm) 02-10-2019

Informatieve raadsbijeenkomst  (begroting 2020, Keuzerichtingen, Sociaal domein) 10-10-2019

Beeldvormende raad 17-10-2019

Besluitvormende Raadvergadering  (Begroting 2020 én Keuzerichtingen) 07-11-2019

6



19-09-2019

4

Afwegingskader - principes

• Doelen en opgaven coalitieagenda centraal

• Accenten op onderdelen met grootste positieve
maatschappelijke effect, ook op lange termijn

• Verdelen impact bezuinigingsmaatregelen en voorkomen
stapeling

• Effectiviteit verhogen, kosten verlagen of inkomsten
verhogen
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Doetinchem Centrumstad - visie

• Versterken centrumstad Doetinchem, groeipotentie
benutten

• Duurzame economische groei, innovatie stimuleren en 
kansen benutten

• Hoge kwaliteit voorzieningen, bruisende binnenstad en
goede bereikbaarheid
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Doetinchem Centrumstad - keuzes

• Voortgang economische agenda, beperkt bezuinigen 
op budget economie

• Inzetten op woningbouw en verkoop van kavels

• Verlagen budget cultuurhistorie, verdere stappen 
vorming cultuurbedrijf 

• Versoberen aanvalsplan binnenstad, beperkt 
bezuinigen op evenementen
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Sterke Samenleving - visie

• Principe positieve gezondheid. Participatie vanuit eigen kracht

• Preventie blijft een kernopgave, verbinding met sport en cultuur

• Werken aan zakelijkheid, veranderingsbereidheid en innovatie. 
Samenwerkingsrelatie met aanbieders in sociaal domein
verstevigen

• Beleid kritisch onder de loep
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Sterke Samenleving - keuzes

• Geen bezuiniging op buurtsportcoaches, oprichting sportbedrijf binnen bestaande 
middelen, taakstelling voor Rozengaarde

• Duidelijkheid voor onze inwoners, overlappende potjes verminderen: behouden 
Naoberfonds, bezuiniging ‘Doetinchemmer olie’ en activiteitenbudget wijkwerk, 
realiseren preventieagenda vanuit één preventiebudget

• Besparing op diensten armoede met zo min mogelijk impact op de samenleving

• Mogelijk verminderen aantal buurthuizen

• Verkenning besparingsmogelijkheden buiten beleid (Taskforce)
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Veranderende Leefomgeving - visie

• Omgevingsvisie voor Doetinchem, creativiteit en
verbreding

• Samenwerken aan duurzaamheidsambities (regionale
energievisie, duurzaamheidsfonds)

• Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

• Kwaliteiten Doetinchem in de etalage zetten, ook
buiten regio
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Veranderende Leefomgeving - keuzes

• Duurzaamheid beperkte besparing budget, versterken 
ambtelijke capaciteit

• Transitiereserve woningvoorraad opheffen, budget voor 
cofinanciering

• Investeren in traject omgevingsvisie met de samenleving

• Investeringen uitstellen of faseren, bijvoorbeeld in het 
wegenonderhoud
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Financiën en belastingen - visie

• Belastingdruk op een verantwoord niveau

• Mogelijkheden om inkomsten te genereren
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Financiën en belastingen - keuzes

• Woonlasten in lijn brengen met de regio

• Toeristenbelasting invoeren met minimale uitvoeringskosten

• Besparing op gemeentelijke vastgoedportefeuille en beheer 
van accommodaties

• Hondenbelasting niet verhogen
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Verwacht resultaat na Keuzerichtingen

16

Meerjarenperspectief Doetinchem

(bedragen in € miljoenen)
2019 2020 2021 2022 2023

Totaal resultaat begroting vóór de Keuzerichtingen -9,6 -6,0 -9,8 -12,2 -12,0 

Totaalresultaat Keuzerichtingen in de jaren 3,6 7,6 13,2 14,9 14,1

Structureel resultaat begroting na de keuzerichtingen -6,0 1,6 3,4 2,7 2,1

Meerjarenprognose algemene reserve na de Keuzerichtingen

(bedragen in € miljoenen) 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal AR per eind van het jaar 11,7 13,6 17,3 20,5 23,1
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Wat geeft u het college mee?
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