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Aanbiedingsbrief
Doetinchem, 31 mei 2022
Aan de raad van de gemeente Doetinchem,
Voor u liggen de jaarstukken 2021, waarmee wij als college verantwoording afleggen zowel
beleidsmatig als financieel over de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Ondanks de
coronapandemie, die langer duurde dan verwacht, hebben we verder uitvoering gegeven aan
onze plannen uit de coalitieagenda. Net als in 2020 ervaarden inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en ook de gemeente het afgelopen jaar dagelijks de directe en
indirecte gevolgen van deze crisis. Ondanks de coronacrisis heeft de gemeente mooie resultaten
geboekt.
Zo hebben we in 2021 belangrijke stappen gezet in het verbinden van de Oude IJssel bij de
binnenstad. Ook vergroten we onze aantrekkingskracht door het verbinden van groen, cultuur
en water. Dat onze gemeente steeds aantrekkelijker wordt, merken we bijvoorbeeld aan ons
stijgende inwoneraantal. Mensen wonen hier graag en daarom was woningbouw in 2021 een
belangrijk speerpunt. We stimuleerden nieuwbouw en keken naar bestaande gebouwen. Zoals
op De Veentjes. Daar hebben we van een leegstaand winkelgebied een aantrekkelijk
woongebied gemaakt. Ook naar de toekomst toe zijn er veel extra woningen in aantocht. Denk
aan de woningbouwlocaties in Doetinchem: Iseldoks, Keppeloord en Wijnbergen, in Wehl:
Fokkenkamp en Heideslag en in Gaanderen de Augustinuslocatie.
Groei helpt ons om een gezonde gemeente te blijven
Het is mooi dat we groeien. Het helpt ons om een gezonde gemeente te blijven. Een gemeente
met een ruim aanbod aan voorzieningen, voldoende woningen, mooie natuur en
recreatiemogelijkheden én voldoende banen. Dat laatste is een uitdaging. We zien steeds meer
branches die moeite hebben met het vinden van personeel. Hier werken we aan door onze
bereikbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld door de lobby voor de komst van de Regio Express.
Daarnaast zien we dat er veel belangstelling is voor bedrijfskavels. Door het uitgeven van deze
kavels neemt de werkgelegenheid toe. Er liggen zeker ook kansen in het stimuleren van mensen
om zich te laten om- of bijscholen. Zo kunnen mensen aan het werk door de (over)stap te maken
naar een branche waar een tekort aan personeel is. Ook hier hebben we in 2021 mooie
resultaten geboekt. Bijvoorbeeld door het talentenfonds ‘OpIJver’, de DOE-Agenda en het
Actieplan Achterhoekse Jongeren. In 2021 hebben we de nieuwe Wet inburgering voorbereid.
Hierdoor zijn er nu drie routes voor statushouders om de taal te leren en te gaan werken.
Een groeiend inwoneraantal neemt uitdagingen met zich mee
Om onze groei in goede banen te leiden, moeten we met zorg kijken naar de gevolgen. Meer
inwoners zorgt ook voor uitdagingen, denk aan extra cliënten/patiënten in de zorg. Daar
houden we natuurlijk oog voor. Bijvoorbeeld door in 2021 de inzet van praktijkondersteuners
voor huisartspraktijken verder uit te breiden. Om te voorkomen dat inwoners überhaupt bij de
zorg terechtkomen, maken we werk van een gezonde gemeente. In 2021 hebben we daarvoor
Sport ID opgericht. Sport ID werkt samen met Buurtplein, Graafschap College, Laborijn en met
de sportaanbieders aan het Sportakkoord dat in 2021 is opgesteld. Dit sportakkoord richt zich op
een gemeente waarin iedereen op zijn of haar manier kan bewegen en kan meedoen.
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Ambities en groei
Medewerkers spelen een belangrijke rol in het realiseren van onze ambities. Het project
cultuurverandering ondersteunt de ontwikkeling van ons personeel aansluitend op de koers die
we hebben ingezet met de organisatieontwikkeling en een integere organisatiecultuur. De
coronacrisis heeft ons geleerd dat thuiswerken steeds meer de norm wordt. Wij nemen deze
ervaringen mee en werken een nieuw huisvestingsscenario uit om meer hybride te kunnen
werken. Ook een duurzame informatiehuishouding helpt ons om optimaal gebruik te kunnen
maken van het tijd- en plaats-onafhankelijk werken.
Financieel resultaat 2021
Het financieel resultaat bij deze jaarrekening ten opzichte van de tweede bestuurlijke monitor
2021 bedraagt met name als gevolg van incidentele meevallers € 13.723.000 voordelig. Daarvan
willen we € 3.110.000 bestemmen voor 2022 en € 370.000 ten gunste brengen van de reserve
corona. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 10.243.000 toe te voegen aan de
algemene reserve. Het resultaat waarvan wordt voorgesteld om dat toe te voegen aan de
algemene reserve bestaat voor een kleine € 2.364.000 uit incidentele voordelen op de
grondexploitatie van bedrijventerreinen en woningbouw, voor ongeveer € 3.000.000 aan
voordelen op de personele kosten en overhead, een voordeel van € 810.000 op de
investeringslasten die lager zijn uitgevallen dan begroot, een voor ongeveer een € 883.000
hogere algemene uitkering dan begroot en een voordelig resultaat van € 1.916.000 op het
sociaal domein. Met betrekking tot het laatstgenoemde kan dit voor een deel worden verklaard
door de extra verkregen middelen van het Rijk in de decembercirculaire.
In de programma’s beschrijven wij welke resultaten wij behaald hebben in 2021 en wat deze
hebben bijgedragen aan de voorgenomen doelstellingen. In de jaarrekening wordt een
toelichting gegeven op het rekeningresultaat en de bestemmingsvoorstellen.
Het jaar 2021 was geen makkelijk jaar voor veel inwoners en ondernemers. Gelukkig hebben we
het normale leven weer op kunnen starten. Hopelijk blijft dat ook zo. Door samen de schouders
eronder te zetten, hebben we in het jaar 2021 hele mooie dingen bereikt.
Onzekerheden voor de toekomst door extra taken zonder voldoende financiële middelen
Het Rijk heeft de afgelopen jaren veel taken aan gemeenten gegeven zonder voldoende geld
om het uit te voeren. Ook de komende jaren is er veel onzekerheid. Denk aan de taak om van
het gas af te gaan. De manier waarop het Rijk de taken en middelen verdeeld moet veranderen.
Hierover hebben wij een brief verzonden aan het nieuwe kabinet.
Een nieuwe raadsperiode ligt voor ons, waarin wij samen met uw raad, inwoners en
ondernemers met veel passie verder kunnen werken aan de ambities voor een nog mooier
Doetinchem.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De heer mr. M. Boumans MBA MPM
burgemeester

De heer mr. G.A. Karssenberg
gemeentesecretaris
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Leeswijzer bij de programma's
Toelichting
Bij de programma's beschrijven wij welke resultaten we behaald hebben in 2021 en wat deze
hebben bijgedragen aan de doelstellingen die we ons gesteld hadden in de begroting 2021. De
acties die voor 2021 waren gepland hebben we als volgt beoordeeld:
-

Groen: volledig gerealiseerd.

-

Oranje: proces in werking gesteld, maar vergt een langere doorlooptijd.

-

Rood: in het verantwoordingsjaar niet gerealiseerd.
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JAARVERSLAG
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Programma - Doetinchem centrumstad
Wat wilden we bereiken?
A. Doetinchem heeft een herkenbaar profiel als centrumstad van de Achterhoek en zesde stad
van Gelderland voor bewoners, bezoekers en ondernemers
Stand van zaken
Zowel binnen de stad als in de regio is veel aandacht voor dit doel. Diverse acties en
verbindingen zijn in gang gezet om dit profiel te laden en te versterken. Mede op basis van
landelijk trendonderzoek geprojecteerd op Doetinchem en analyses vanuit de Achterhoek
(zoals de Achterhoek Monitor) worden de grootste kansen en uitdagingen omgezet in
actieplannen en prioriteiten in beleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
A1 - Verbinden (economische) agenda van Doetinchem en de Achterhoek met die van de
Provincie en de Euregio
Resultaat

Toelichting
De afstemming met de Provincie en de grensregio is een continu proces, waar ook in 2021
diverse activiteiten op zijn uitgevoerd. Op het gebied van de samenwerking met de Provincie op
economisch gebied zijn de eerste stappen gezet en liggen nog kansen open. Op het gebied van
de grensoverschrijdende samenwerking heeft een uitwisseling met Kleve plaatsgevonden en is
het Euregionaal Economisch Netwerk (EEN) nieuw leven ingeblazen. Ook zijn voorbereidingen
getroffen voor het nieuwe subsidieprogramma Interreg VI.
Wij zijn actief betrokken bij 8RHK ambassadeurs (voor print: www.8rhk.nl). Samen met andere
organisaties, ondernemers en overheden bundelen we onze krachten voor het realiseren van de
Achterhoek Visie 2030 (voor print www.8rhk.nl/achterhoek-visie-2030). Een Visie gericht op een
bloeiende economie en kwaliteit van leven. Met daarbij een gezamenlijke lobby richting
Provincie, Rijk en de EU.
Wat wilden we bereiken?
B. Doetinchem heeft een spilfunctie in de regionale economie met nadruk op smart industry en
innovatie
Stand van zaken
In 2021 is in coproductie met de drie O's gewerkt aan het verder uitbouwen van deze
spilfunctie en alle actieplannen die deze spilfunctie verder kunnen versterken en laden. Met
de focus op zowel de regio, maar ook landelijk en internationaal. Het A18-bedrijvenpark
groeit - in tegenstelling tot voorgaande jaren - haast uit haar jasje.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
B1 - Uitvoering geven aan de economische agenda
Resultaat

Toelichting
In 2021 zijn aan de hand van de thema's uit de economische analyse "Doetinchem Toplocatie
Oost" met 40 prominente lokale bedrijven en onderwijsinstellingen de verbetervoorstellen en
uitdagingen via diverse interactieve sessies besproken en opgehaald. Deze opbrengst en
prioritering vormt de basis voor de Economische uitvoeringsagenda die in Q1 2022 gereed zal
zijn.
Wat wilden we bereiken?
C. Doetinchem heeft aantrekkelijke voorzieningen voor bewoners en bezoekers en is een
gastvrije gemeente
Stand van zaken
Doetinchem is in coronatijd niet stil blijven staan. Integendeel er is blijvend geïnvesteerd in
de stad en er is ruimte geboden aan ondernemers waar dat kon binnen de geldende
coronamaatregelen. Vanuit het aanvalsplan Binnenstad is een belangrijke start gemaakt met
het verbinden van de binnenstad met de Oude IJssel door het verkeersluwer te maken van de
Missetstraat, onder andere door een vrachtwagenverbod en aangepaste inrichting. In 2022
wordt de ruimte die ontstaan is tussen de Oude IJssel en de Missetstraat ingericht tot een
verblijfsgebied langs het water met een tribune, waterpartij, ligweide en niet te vergeten het
Park of Dutch Dreams. Hiermee wordt de verbinding nog sterker en de beleving van dat stuk
Oude IJssel wordt vergroot. Verder is er binnen de geldende coronamaatregelen ruimte
geboden aan horeca-ondernemers om grotere en ruimere terrassen te plaatsen, zodat meer
bezoekers van de terrassen gebruik konden maken op 1.5 meter afstand. In de
lockdownperiodes is er voor bezoekers de mogelijkheid geweest om het eerste uur gratis te
parkeren en gratis uitrijdkaarten te krijgen voor de parkeergarages van de gemeente. Ook is
er een grotere bijdrage geweest voor de evenementen die wel konden plaatsvinden zoals de
3D street-art.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
C1- Opstellen actieplan vastgoedvisie binnenstad
Resultaat

Toelichting
Het actieplan vastgoedvisie binnenstad is vertaald naar het in 2021 gestarte transformatieloket.
Hierin worden transformatieplannen op maat voorbesproken met een initiatiefnemer op
haalbaarheid en wenselijkheid, bijvoorbeeld bij transformatie van winkel naar wonen. Meerdere
transformaties zijn daardoor inmiddels versneld in gang gezet. Dit draagt bij aan de doelen om
de binnenstad attractiever te maken, de woonfunctie in de binnenstad te versterken en het
tegengaan van leegstand.
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C2 - Stimulering kort bezoek binnenstad
Resultaat

Toelichting
Op dit moment loopt er nog een pilot waarbij het eerste half uur parkeren op de Varkensweide
en in de Amphiongarage gratis is. Als gevolg van de coronapandemie zijn de effecten hiervan
moeilijk te achterhalen. Ten tijde van de lock down zijn ook andere parkeeracties gevoerd om
het bezoek nog enigszins te stimuleren.
C3- Verbinden van parels Doetinchem en de Achterhoek
Resultaat

Toelichting
In 2021 is een aanvang gemaakt om het aanbod aan groen, cultuur, kastelen en water in
Doetinchem en de Achterhoek meer met elkaar te verbinden en daarmee toeristen en
bezoekers een compleet aanbod (vaak middels arrangementen) te kunnen bieden. Projecten als
een bezoekerscentrum voor kastelen & buitenplaatsen, de ontwikkeling van een VVV
Inspiratiepunt in het centrum van Doetinchem en de realisatie van het project SiloArt (waarbij
op silo's en andere agrarische gebouwen' in de Achterhoek street-art' kunstwerken zijn
aangebracht) zijn voorbeelden uit de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie die in 2021 in gang
zijn gezet.
C4 - Realisatie van een VVV Inspiratiecentrum te Doetinchem (binnenstad)
Resultaat

Toelichting
De doorontwikkeling naar het VVV Inspiratiepunt in het Stadsmuseum Doetinchem (in het oude
Postkantoor aan de Burgemeester van Nispenstraat) is in 2021 gestart. Op basis van het
projectplan VVV Inspiratiepunt Doetinchem (november 2021) vindt een vervolg in 2022 plaats.
Wat wilden we bereiken?
D. Doetinchem heeft een aantrekkelijk woonklimaat voor alle doelgroepen
Stand van zaken
De vraag naar woningen in zowel de stad Doetinchem als de dorpen blijft onverminderd
groot. Het woonklimaat is daarvoor aantrekkelijk genoeg. Behalve aan het toevoegen van
nieuwe woningen besteden we ook veel aandacht aan het in kwalitatieve zin verbeteren van
de bestaande woningvoorraad. Dat zorgt ervoor dat we ook in de toekomst een aantrekkelijk
woonklimaat kunnen bieden.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
D1 - We bouwen naar behoefte
Resultaat

Toelichting
In 2021 zijn de woningbouwinitiatieven getoetst aan de woningbouwstrategie 2019. Hierbij is
gestuurd op nieuwbouwprojecten waarin sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en
koopwoningen een plek hebben.
Dit zorgt voor vitale gemengde wijken waarin mensen met een verschillende achtergrond en
portemonnee wonen en elkaar ontmoeten. Om de transformatie van leegstaand vastgoed te
bevorderen is een transformatieloket ingesteld om initiatiefnemers van een transformatie van
bijvoorbeeld een winkel naar woningen te ondersteunen. Twee ondernemers uit de Dr. Huber
Noodtstraat verhuisden naar leegstaand vastgoed in de Van Nispenstraat. Hun oude panden
worden getransformeerd naar woningen. In december zijn de uitkomsten van Achterhoekse
Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) gepubliceerd. Deze cijfers krijgen onder
andere een plek in de nieuwe woonagenda in 2022.
D2 - We stellen regels op voor een zelfbewoningsplicht van nieuwe woningen
Resultaat

Toelichting
In 2021 zijn de beleidsregels zelfbewoningsplicht vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat
betaalbare koopwoningen bewoond worden door de eigenaar van de woning en deze
woningen niet worden verhuurd. Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwbouw
koopwoningen tot en met een vrij op naam prijs van € 350.000. Deze activiteit draagt bij aan
woonwijken waar betaalbare koopwoningen behouden blijven voor de beoogde doelgroep. Dit
bevordert een aantrekkelijk woonklimaat dat meerdere doelgroepen de mogelijkheid geeft op
een mooie toekomst in de gemeente Doetinchem.
Wat wilden we bereiken?
E. Er is een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en met de auto
Stand van zaken
De bereikbaarheid van Doetinchem zal doorlopend op de agenda blijven staan, zowel in
Doetinchem als in de regio. Zeker in het kader van Doetinchem 2036 staat de bereikbaarheid
nog meer in de belangstelling.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
E1 - Inzetten op passende mobiliteit
Resultaat
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Toelichting
De plannen rond de Regio Express zijn verder uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in een besluit
van Gedeputeerde Staten waarin het voorkeursalternatief is vastgesteld. Nu kan begonnen
worden met de verdere uitwerking van de plannen. De inventarisatie van het lokale
fietspadennetwerk is afgerond en het netwerk zal vastgesteld worden. Regionaal zijn ook de
doorfietsroutes in beeld gebracht en die zullen dit jaar verder uitgewerkt worden in regionaal
verband.
E2- Verbindingen verbeteren
Resultaat

Toelichting
De capaciteit van de Europaweg is vergroot door het aanbrengen van 2x2 rijstroken, twee eirotondes en verkeerslichten bij de A18. De Wijnbergseweg ter hoogte van de Bleek is ingericht
tot een 30 km / uur weg. In 2021 is een belangrijke start gemaakt met het verbinden van de
binnenstad met de Oude IJssel door het autoluw maken van een deel van de Missetstraat en
Gaswal. Dit is onder meer gebeurd door een andere inrichting en een vrachtwagenverbod. In
2022 wordt gewerkt aan een plan om Doetinchem bereikbaar en leefbaar te houden met het
oog op de plannen van Doetinchem 2036. De groei van Doetinchem naar 70.000 inwoners moet
niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van Doetinchem. In deze visie worden de
vraagstukken beantwoord omtrent mobiliteit en bereikbaarheid. Het groot onderhoud aan de
brug over de Akkermansbeek is uitgevoerd.
Wat wilden we bereiken?
F.Doetinchem is een veilige gemeente
Stand van zaken
Doel blijft een veilige gemeente te zijn voor inwoners en bezoeker. Dit is een lange termijn
doel met lange termijnprioriteiten. Ook tijdens de pandemie is er blijvend gewerkt aan het
zijn van een veilige gemeente.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
F1 - Inzetten op ondermijning
Resultaat

Toelichting
We hebben een inhaalslag gemaakt met het actualiseren en opstellen van beleid, zoals
beleidsregels woonoverlast en nieuwe beleidsregels artikel 13b Opiumwet. We hebben extra
aandacht gehad voor drugspanden. In 2021 zijn er meerdere woningen gesloten. Het
vernieuwde BIBOB-beleid is afgerond en wordt in 2022 in uitvoering gebracht. In het laatste
kwartaal van 2021 zijn we gestart met een langdurige campagne “Hennep de wijk uit” die
doorloopt tot medio 2022. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is vanwege de pandemie
doorgeschoven naar 2022. In complexe veiligheidsproblematiek schuilt vaak een grote
zorgcomponent.
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Het regieteam Zorg en Veiligheid bespreekt deze casussen om passende ondersteuning in te
zetten en daarmee mede overlast en openbare ordeproblematiek en verstoringen te
voorkomen.
Wat wilden we bereiken?
G. Doetinchem 2036
In de aanbiedingsbrief bij de begroting introduceerde het college bij uw raad ‘Doetinchem
2036’, de ontwikkelambitie om de gemeente te versterken naar een duurzame toekomst. De
ontwikkelambitie raakt aan vele aspecten en uitdagingen waar we momenteel voor staan, zoals
de druk op de woningmarkt, de klimaatadaptatie, bereikbaarheidsvraagstukken en de vitaliteit
van onze economie. Een gezonde groei van inwoners, met een richtaantal van 70.000, is nodig
om de draagkracht onder onze voorzieningen op peil te houden en voldoende arbeidspotentieel
te behouden voor het bedrijfsleven en andere organisaties.
Stand van zaken
Voor de ontwikkeling van onze gemeente is het zowel van belang om de lijnen voor de
toekomst uit te zetten als ook om op de korte en middellange termijn slagvaardig te zijn. Die
slagkracht is vooral nodig in het ruimtelijk en economisch domein, hiervoor zijn bij de
kadernota dan ook extra middelen beschikbaar gesteld. Voor de lange termijn werden de
eerste stappen gezet in de toekomstverkenning. Een brainstorm met de raad en vervolgens
met de samenleving boden de eerste bouwstenen. De verslagen daarvan met een eerste
reflectie zijn gebundeld en aan de raad aangeboden. Om tot een goede ontwikkelstrategie te
komen is ook expertise van buiten nodig; diverse kennissessies met experts vanuit de eigen
regio, maar ook vanuit een landelijk perspectief. De resultaten daarvan komen in 2022
beschikbaar voor uw raad. De ontwikkelstrategie Doetinchem 2036 wordt opgesteld in
samenhang met de omgevingsvisie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
G1 - Brainstorm Doetinchem 2036 met de gemeenteraad
Resultaat

Toelichting
Op 4 april 2021 vond een brainstorm plaats van de gemeenteraad. Tijdens de brainstorm werden
de diverse aspecten van de toekomstambitie verkend. De resultaten van de brainstorm zijn
voorzien van een reflectie en opgenomen in de bundel Doetinchem 2036 – van droom naar
daad.
G2 - Toekomst 3Daagse met samenleving (inwoners, jongeren, ondernemers)
Resultaat

Toelichting
Op 9, 10 en 11 juni organiseerden gemeente Doetinchem, Amphion Cultuurbedrijf en
innovatiecentrum De Steck de Doetinchemse Toekomst3Daagse. Tijdens het grotendeels online
evenement gaven inwoners, jongeren en ondernemers hun visie op de toekomst. In het
openings- en slotevent kwamen de drie groepen samen.
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De resultaten van de brainstorm zijn voorzien van een reflectie en opgenomen in de bundel
Doetinchem 2036 – van droom naar daad.
G3 - Verkenningen om te komen tot een ontwikkelstrategie
Resultaat

Toelichting
Vanuit het projectteam Doetinchem 2036 zijn enkele sessies georganiseerd met diverse experts,
o.a. op het gebied van wonen en economie. Ook is aan kennisinstituut Platform 31 de opdracht
gegeven een trendstudie voor Doetinchem te maken, dit op basis van de trendstudie voor
middelgrote gemeenten.
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Wat zijn de financiële resultaten?
Taakveld

Activiteit

0.3 Beheer overige
gebouwen en
gronden

panden en gronden

0.63
Parkeerbelasting

parkeerbelasting
parkeergarages

0

0

121

0

317

0

195

720

0

389

0

474

0

85

85

2.513

0

1.558

0

1.790

0

232

232

0

0

0

0

26

0

26

26

0

94

0

96

0

90

6

6

brandweer

54

3.622

344

3.677

432

4.069

-303

-303

openbare orde

10

548

0

577

163

682

59

59
380

parkeerbel. straten en
terreinen
parkeerbel.
vergunningen/ontheffinge
n
1.1 Crisisbeheersing personeelskosten
en brandweer
1.2 Openbare orde
en veiligheid

bijzondere wetgeving

0

75

355

36

402

386

371

380

0

109

108

107

102

4

4

personeelskosten

0

332

0

228

0

215

14

14

personeelskosten

0

457

0

388

0

361

28

28

bruggen

0

147

0

547

0

196

351

351

390

7.086

390

7.074

432

6.641

474

474

openbare verlichting

0

363

0

372

0

372

0

0

vergunningverlening

wegen
2.2 Parkeren

195

109

veiligheid
2.1 Verkeer en
vervoer

raming raming ramin ramin realisati realisati
saldo mutatie
saldo
voor
voor
g
g
e
e (lasten- reserve
na
wijzigin wijzigin totaal totaal
2021
2021 baten)
s mutatie
g 2021 g 2021 2021 2021
baten
lasten raming
reserve
baten
lasten baten lasten
totaal
s
(lastenbaten)
realisati
e

248

78

248

72

18

87

-245

-245

parkeren

0

3.086

0

3.142

0

3.091

51

51

personeelskosten

0

16

0

29

0

29

0

0

informatiesystemen

0

22

0

22

0

10

12

12

19

5

19

5

17

6

-2

2.3 Recreatieve
havens

jachthaven

2.5 Openbaar
vervoer

openbaar vervoer

0

11

0

11

0

5

6

6

3.1 Economische
ontwikkeling

aanvalsplan binnenstad

0

311

0

341

0

184

157

157

city/parkmanagement

0

506

0

506

0

506

1

1

personeelskosten

0

232

0

235

0

200

35

35

economische
aangelegenheden

0

205

0

172

0

65

107

107

9.529

9.432

9.934

9.837

12.780

12.071

612

612

0

0

0

0

51

67

-16

-16

153

124

117

133

112

115

14

14

3.2 Fysieke
bedrijvenpark
bedrijfsinfrastructu
ur
economie algemeen
3.3 Bedrijvenloket
en
bedrijfsregelingen

warenmarkt

-2

0

15

3.4 Economische
promotie

kermis
recreatie en toerisme

5.5 Cultureel
erfgoed

8.3 Wonen en
bouwen

27

43

27

8

27

-35

-35

0

0

206

0

206

0

204

2

2

economische
aangelegenheden

73

0

73

0

74

0

1

1

cultuurhistorie

35

337

8

403

42

317

120

120

monumenten

79

172

79

313

126

248

112

personeelskosten

0

57

0

55

0

55

-1

-1

leefbaarheid
buitengebied

0

76

0

76

0

76

0

0

leefbaarheid
woonomgeving

0

501

0

501

87

227

360

360

personeelskosten

36

77

0

417

0

446

0

427

19

19

grex algemeen

472

235

472

275

5

-36

-156

-156

panden en gronden

552

629

439

576

392

830

-301

0

25

0

25

0

29

-4

-4

volkshuisvestingsbeleid
omgevingsvergunning

Totaal

43

-341

39

1.683

1.404

1.683

1.531

2.375

1.205

1.018

1.018

wonen en bouwen
algemeen

5

332

5

485

36

102

414

414

handhaving klandestiene
bouw en gebruik

0

30

0

30

0

1

29

29

31.481 16.066 32.923

20.248

33.245

3.860

16.760

-147

4.007

16

Programma - Sterke samenleving
Wat wilden we bereiken?
A. Jeugd groeit veilig op en talenten worden benut
Stand van zaken
Ook in 2021 hebben we geinvesteerd in een breed jeugdbeleid gericht op sterke inzet van
preventie en het voorkomen van zorg en ondersteuning. In 2021 zijn de
opdrachtovereenkomsten met de kernpartners die de preventieagenda uitvoeren
ondertekend. De activiteiten vanuit de preventieagenda zijn verder uitgevoerd gericht op
sportieve en culturele activiteiten. Met de beschikbare middelen voor onderwijsachterstanden
hebben we geinvesteerd in het versterken van de overgang van peuteropvang naar
basisonderwijs. In 2021 hebben we verder veel aandacht gehad voor de gevolgen van de
Corona pandemie voor jeugdigen in onze gemeente. Zowel via het onderwijs waarbij we
ondersteunend waren aan de scholen waar nodig, als via bijvoorbeeld extra inzet van het
jongeren werk. Ook hebben we samen met de schoolbesturen een plan gemaakt voor een
passende inzet van de extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
A1- Uitwerken en implementeren van de Doetinchemse preventieagenda "Gewoon gezond
leven"
Resultaat

Toelichting
Kernpartners moeten de preventieagenda "Gewoon gezond leven" (universele preventie)
vormgeven. Daartoe is een opdrachtovereenkomst opgesteld. Amphion en Sport-ID hebben
deze ondertekend. Bibliotheek West Achterhoek ondertekent begin 2022. Voor Buurtplein blijft
de OGON met de gemeente gelden. Monitoring van de resultaten vormt apart onderdeel van de
reguliere monitoring van de hoofdovereenkomst met kernpartners. Jeugd is één van de
specifieke doelgroepen in de preventieagenda.
A2- Extra inzet op doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen door het versterken van de
verbinding peuteropvang, basisonderwijs en (preventief) jeugdbeleid
Resultaat

Toelichting
We investeren onderwijsachterstandsmiddelen op het versterken van de overgang peuteropvang
– basisonderwijs. Voorbeelden van deze investeringen zijn onder andere extra capaciteit en
deelname uren voor doelgroep peuters, schakelklassen, bevorderen van de doorgaande lijn
peuteropvang en ouderbetrokkenheid, de Peuterzomerspelen en de Zomerschool. Ook hebben
we gekozen voor de inzet van de Orthopedagoog Passende Peuteropvang (OPPO). Verder zijn in
het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) de bestedingsdoelen bepaald voor de
inzet van de gemeentelijke middelen.
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Onder andere extra inzet van personeel uit het basisonderwijs op de voor- en vroegschoolse
locaties (VVE) en uitbreiding van de OPPO om de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool te
versterken. Verder wordt ingezet op ondersteuning van leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs en het versterken van de mentale weerbaarheid van leerlingen en gezonde leefstijl.
Wat wilden we bereiken?
B. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en preventie staat centraal
Stand van zaken
In 2021 is gericht gestart met nieuwe initiatieven waarbij inwoners ondersteund worden bij
het vinden van werk en als dat nog niet lukt de inwoners te ondersteunen bij het participeren
in de samenleving. Hierbij wordt fors ingezet op het faciliteren in het zetten van
ontwikkelstappen. Dit gebeurt op lokaal niveau. De ontwikkelingen binnen de arbeidsregio
(intensivering van samenwerking en nieuwe initiatieven) gericht op een inclusieve
arbeidsmarkt maar ook het begeleiden van werk naar werk zijn hierbij enorm helpend en
versterkend.
Binnen schulddienstverlening is er wederom veel ingezet op preventie. Met verschillende
vormen van vroegsignalering, het preventieprogramma voor jongeren en de samenwerking
met ketenpartners proberen we (problematische) schulden te voorkomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
B1- Opstellen opdracht ten behoeve van de uitvoering Participatiewet
Resultaat

Toelichting
Elke klant van Laborijn krijgt een passend ondersteuningsaanbod waarbij gebruikt wordt
gemaakt van de landelijk veel gehanteerde participatieladder. Bij deze indeling wordt zowel de
afstand tot de arbeidsmarkt als ook de individuele ontwikkeling zichtbaar. De dienstverlening
van Laborijn (werkacademie) en de dienstverlening gericht op maatschappelijke participatie in
samenspel met (regionale) partners sluit nauw op elkaar aan. De impulsregeling parttime
werken is gestart en heeft geleid tot een stijging van het aantal parttime werkenden. De pilot
simpel switchen is samenwerking met partners (Buurtplein, Estinea, IrisZorg, Stadskamer en
Workmate Company) gestart waarbij het de bedoeling is de inwoner ontwikkelstappen te laten
zetten naar (bij voorkeur) de reguliere arbeidsmarkt. De ketensamenwerking helpt de inwoners
om gemakkelijker door te stromen van dagbesteding naar betaald werk en indien nodig
andersom. Er is een ondernemerssteunpunt gestart om gericht advies en begeleiding te geven
bij doorstart of beëindiging van een bedrijf. Dit in nauwe samenwerking met team economie en
Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO). Ten behoeve van de integrale aanpak van
voorkomen van schulden is de samenwerking tussen Laborijn en BvFO geïntensiveerd.
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B2- Voortouw nemen in regionale uitvoering van projecten in de arbeidsmarktregio
Resultaat

Toelichting
Vanuit de regierol die centrumgemeente Doetinchem in de arbeidsmarktregio heeft, is in 2021
flink geïnvesteerd in de versterking en professionalisering van de regionale samenwerking op
het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Een tiental projecten is in samenwerking met de
regionale partners namens het bedrijfsleven, onderwijs, vakbonden, het UWV en de
regiogemeenten uitgevoerd. Waaronder de doe-agenda Perspectief op Werk, het Actieplan
Achterhoekse Jongeren, het Achterhoeks Talentenfonds Op IJver en de gezamenlijke
voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering. Bovendien is het regionaal mobiliteitsteam van
start gegaan om inwoners tijdens de coronacrisis van werk naar werk te begeleiden. Met deze
inzet is een stevig fundament gelegd voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt zodat
kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. In 2022 wordt hierop gezamenlijk met de
regionale partners een vervolg aan gegeven.
B3-. Realiseren uitvoeringsagenda armoedebeleid 2018-2022
Resultaat

Toelichting
Er is verder uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda Armoedebeleid 2018-2022. Daarnaast
is er in 2021 extra ingezet om inwoners met schulden bij de zorgverzekering te ondersteunen, is
de pilot 'Grip op energie' voortgezet en uitgebreid en maken we gebruik van het adviesrecht
voor gemeenten bij schuldenbewind. In samenwerking met De Rondkomers is er inmiddels een
breed preventieprogramma voor jongeren waarmee we steeds meer jongeren weten te
bereiken.
In 2021 hebben we het armoedebeleid 2018-2022 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de
uitvoeringsagenda Armoedebeleid & Schulddienstverlening 2022-2024 opgesteld. Per 1-1-2022
wordt er gestart met het realiseren van deze nieuwe uitvoeringsagenda.
Wat wilden we bereiken?
C. Wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze gemeente
Stand van zaken
In 2021 zijn op diverse onderwerpen stappen gezet om te zorgen dat iedereen zich welkom
en veilig voelt. De voorbereidingen voor de nieuwe Wet Inburgering zijn afgerond. In
samenwerking met Laborijn en anderen partners zorgen we dat vluchtelingen kunnen
participeren in onze samenleving. Met de uitvoeringsagenda Diversiteit zorgen we beter en
met focus dat iedereen in Doetinchem gehoord wordt en gelijk behandeld wordt. De
ondersteuning voor inwoners die verward gedrag vertonen of zorg mijden is verbeterd
door afspraken te maken over de regie van de ondersteuning. Daarnaast is de Brede
aanpak dak- en thuislozen ingevoerd en de eerste stappen gezet naar de decentralisatie van
de maatschappelijke opvang.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
C1- Implementatie Wet Inburgering
Resultaat

Toelichting
Met Laborijn is in 2021 een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de
nieuwe wet Inburgering in 2022 en 2023. Laborijn draagt vanuit haar centrale regierol samen
met partners (taalaanbieders, bedrijven, partners op het gebied van maatschappelijke
participatie) zorg voor een adequate uitvoering van de nieuwe wet. De regionale aanbesteding
van de leerroutes is succesvol afgerond.
C2- Uitvoering van het plan van aanpak diversiteitsbeleid - Divers in Doetinchem
Resultaat

Toelichting
Het Plan van Aanpak diversiteitsbeleid is in de raad van 25 maart 2021 vastgesteld. Met daarbij
desgevraagd de toezegging dat het een concrete uitwerking krijgt in een uitvoeringsagenda
diversiteitsbeleid. Tussentijds heeft de raad over de stand van zaken (qua inhoud en proces) in
de informatieve raad van 21 oktober 2021 informatie ontvangen. De uitvoeringsagenda
diversiteitsbeleid Divers in gemeente Doetinchem 2022-2023 is op 18 januari 2022 door het
college vastgesteld. De raad is hierover met een raadsmededeling van 18 januari 2022 (2022-4)
geïnformeerd.
C3- Doorontwikkeling sluitende aanpak veiligheid & zorg
Resultaat

Toelichting
Om een betere en sluitende aanpak op het gebied van veiligheid en zorg te realiseren is het
plan van aanpak vertaald in de oprichting van het regieteam zorg en veiligheid. Ketenpartners
zijn betrokken en nemen deel aan dit regieteam. Complexe casuïstiek wordt hierbij besproken
met als doel dat inwoners die verward en overlast gevend gedrag vertonen of zorg mijden, de
juiste ondersteuning krijgen. Met ketenpartners zijn afspraken gemaakt over de regie bij
complexe casuïstiek.
C4- Doorontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Resultaat

Toelichting
De komende jaren krijgen we te maken met landelijke ontwikkelingen op het gebied van
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit betekent een geleidelijke afbouw van de
centrumgemeentelijke functie, die Doetinchem voor de regio Achterhoek heeft. In 2021 is er
gestart met de voorbereidingen om de decentralisatie van beschermd wonen vorm te geven.
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Samen met de regiogemeenten wordt aan de doorontwikkeling gewerkt, conform de
vastgestelde regiovisie opvang en bescherming. Er is een plan van aanpak ten behoeve van de
decentralisatie opgesteld en hernieuwde regionale samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in
een convenant. Dit proces loopt door in het jaar 2022. Waarbij in 2022 wordt toegewerkt naar
de nieuwe situatie in 2023, dan wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor de
toegang van beschermd wonen van de eigen inwoners. In 2021 is er, samen met de
regiogemeenten en betrokken ketenpartners, gewerkt aan de vernieuwing van de
maatschappelijke opvang met als doel het verminderen van dak- en thuisloosheid in de
Achterhoek. Gezamenlijk hebben we uitvoering gegeven aan diverse opgaven vanuit de Brede
aanpak dak- en thuislozen. Onder andere door de start van de pilot Housing First, de ombouw
van de dagopvang en de pilot bemoeizorg. Dit proces loopt door in 2022.
Wat wilden we bereiken?
D. Inzetten op sport en cultuur als basis voor het welzijn van onze inwoners
Stand van zaken
2021 was een bijzonder moeilijk jaar voor de cultuur- en sportsector. Door de verschillende
lockdowns was het beoefenen van cultuur of sport voor veel inwoners beperkt of zelfs niet
mogelijk. Juist cultuur en sport zijn belangrijk voor het fysieke en mentale welzijn van onze
inwoners. Via Cultuurbedrijf Amphion en Sport-ID zijn, binnen de mogelijkheden van de
coronamaatregelen, inwoners en organisaties ondersteund en gestimuleerd om beoefening
van cultuur en sport mogelijk te maken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
D1- Oprichting Sportbedrijf
Resultaat

Toelichting
1 januari 2021 was het begin van Sportbedrijf Doetinchem. Het was een bijzonder eerste jaar
voor Sportbedrijf Doetinchem, dat in het teken stond van Corona. Door directie en medewerkers
is hard gewerkt om alle onderdelen te integreren in de nieuwe organisatie en sporten
Doetinchem te bedienen. De nieuwe identiteit (Sport-ID) vormt het sluitstuk van de transitie
naar een nieuwe organisatie.
D2- Uitvoering van het lokaal en regionaal sportakkoord
Resultaat

Toelichting
De thematafel Gezondste Regio heeft ingestemd met het regionaal sport & beweegakkoord en
het regionaal preventieakkoord. Hierdoor is sprake van een goede regionale samenwerking
tussen sport & bewegen en publieke gezondheid. Lokaal is onder begeleiding van de
onafhankelijke sportformateurs is in 2021 door het Doetinchems sportlandschap gewerkt aan
het lokaal sportakkoord. Begin juni is het sportakkoord opgeleverd en vastgesteld. Het akkoord
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richt zich op 3 thema's: 1) inclusief sporten en bewegen, 2) duurzame sport- en
beweeginfrastructuur en 3) vitale sport- en beweegaanbieders.
De uitvoering is in 2021 op gang gekomen en wordt in 2022 voortgezet. Sport-ID, Buurtplein,
Graafschap College en Laborijn zijn, naast de sportaanbieders, enkele partijen die zich inzetten
voor het lokaal sportakkoord.
D3- Inzetten op nieuwe ontwikkelingen in de cultuursector
Resultaat

Toelichting
2021 was voor de cultuursector een moeilijk jaar. Corona eiste zijn tol. Ondanks alle tegenslag
zijn we samen met Amphion Cultuurbedrijf niet alleen creatief geweest met de speelruimte die
de pandemie ons gaf, maar hebben we ook gewerkt aan een plan om de culturele
infrastructuur toekomstbestendig te maken. In samenwerking met andere Achterhoekse
gemeenten maakten we een plan waarin talentontwikkeling centraal staat. Ook ontwikkelde
Amphion Cultuurbedrijf een kunstmenu voor scholen dat leerlingen
ontwikkelingsmogelijkheden via kunst en cultuur biedt en leerkrachten ontzorgt in deze enorm
belastende periode. De bibliotheek heeft goed ingespeeld op de beperkte mogelijkheden. Zo
zijn er zogenaamde verrassingstassen samengesteld en uitgedeeld zodat leden wel konden
blijven lezen. In 2021 heeft Silo-art meer vorm gekregen en is ook Kunst in de openbare ruimte
aangeboden door o.a. het straatkrijtfestival waarbij ook internationale kunstenaars hebben
deelgenomen. Aan het eind van het jaar stond het project 'Oosterlicht verbindt' in de
belangstelling.
Wat wilden we bereiken?
E. Inwoners ontvangen, zo dicht mogelijk bij huis, de zorg en ondersteuning die past bij hun
mogelijkheden
Stand van zaken
We hanteren zelfredzaamheid en zelfstandigheid als vertrekpunt. En passen dat toe bij
verzoeken tot maatwerk en individuele ondersteuning, maar ook bij het ontwikkelen van
voorliggende voorzieningen. Daarmee is het ook uitgangspunt in de houding die consulenten
aannemen in de uitvoering van hun taken, en hebben we dit vertaald in de OGON die we met
Buurtplein hebben afgesloten. Daar waar zelfredzaamheid wat verder weg staat, hebben we
een aanbod dat hierop aansluit.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
E1- Inzet op toegang via Buurtplein
Resultaat

Toelichting
Om grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein is grip op de toegang een belangrijk
instrument. In 2021 hebben we gewerkt aan een verbetering van het opdrachtgever–
opdrachtnemerschap met Buurtplein, waarbij we inzetten op voortdurend monitoren van
instroom, doorstroom en mogelijke uitstroom uit maatwerkvoorzieningen. De dienstverlening
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van Buurtplein is erop gericht om passende ondersteuning te bieden, waarbij er ook kritisch
gekeken wordt naar wat een inwoner wél kan of wel zelf kan regelen.
De functie van mantelzorgondersteuning is van “VIT hulp bij mantelzorg”, die in maart 2021
besloot haar organisatie op 1 oktober te ontmantelen, overgegaan naar
Buurtplein/mantelzorgcentrale.
E2- Inzet op voorliggende voorzieningen
Resultaat

Toelichting
In 2021 hebben we met de Stadskamer gesprekken gevoerd over de toegang tot voorliggende
voorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat er een meerjaren-subsidieovereenkomst is gesloten
tussen de gemeente Doetinchem en de Stadskamer. Naast de producten en diensten die de
Stadskamer al aanbood is het dienstenpallet uitgebreid met bijvoorbeeld Rondom Autisme.
Daarnaast zijn er meerdere projecten gedraaid om preventie te versterken. Denk hierbij aan de
Beweegmakelaar, programma Veerkracht.
E3- We continueren de inzet van de POH-ers
Resultaat

Toelichting
In 2021 is de functie Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Jeugd-GGZ verder uitgebreid. conform
eerdere besluitvorming. In 2021 werd deze functie uitgevoerd in 7 huisartsenpraktijken. Uit de
monitoring is een vermindering in het aantal verwijzingen richting de (specialistische) jeugd GGZ
gebleken. Het Rijk heeft het nut van deze functie en de uitbreiding daarvan in 2021 financieel
bekrachtigd. Vanwege de positieve resultaten is de pilot vanaf 2022 structureel geborgd bij
Buurtplein en in de begroting. Hierdoor kan de huidige inzet worden gecontinueerd en ligt de
aandacht het komende jaar bij verdere uitbreiding.
Wat wilden we bereiken?
F. De uitgaven voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein structureel in evenwicht
brengen met de beschikbare middelen
Stand van zaken
In 2021 hebben we de inzet van de Taskforce Sociaal Domein gecontinueerd. We hebben
uitvoering gegeven aan de diverse maatregelen en dit heeft samen met andere autonome
ontwikkelingen rondom de budgetten sociaal domein geleid tot een positief resultaat over
2021.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
F1- Vanaf 2021 kopen we anders in
Resultaat

23

Toelichting
Een majeur project in 2021 was de lopende regionale aanbesteding voor hulp en ondersteuning
in het kader van de WMO en de Jeugdwet. Deze aanbesteding kende geen afronding voor 2021
waardoor we de maatregel om in 2021 anders in te kopen niet hebben gerealiseerd. De
invoeringsdatum is verschoven naar 1 juli 2022. Helaas waren we samen met de
regiogemeenten gedwongen hiertoe te besluiten in 2021, door omstandigheden en de nodige
juridische stappen die onderdeel kunnen uitmaken van een aanbestedingsprocedure. Het goede
nieuws is dat de aanbestedingsprocedure wel voortgezet kon worden en dat de verwachting is
dat we halverwege 2022 anders gaan inkopen. het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van
voorbereidingen, doorlopen en voortzetten van de aanbestedingsprocedure. De inhoudelijke
doelstellingen en beoogde resultaten van het anders inkopen van jeugdhulp en ondersteuning
in het kader van de WMO, willen we realiseren vanaf medio 2022 en verder.
F2- We beperken waar mogelijk de uitvoeringskosten
Resultaat

Toelichting
Als onderdeel van de Taskforce Sociaal Domein hebben we onderzocht in hoeverre besparingen
op de uitvoeringskosten in het sociaal domein mogelijk waren. Besloten is om voorgenomen
bezuinigingen op de toegang terug te draaien, om hiermee de grip op uitgaven in het sociaal
domein middels de toegang niet op achterstand te zetten.
In 2021 hebben we een keuze gemaakt over de langetermijnvisie voor de bestaande wijkcentra;
we willen laagdrempelig in de wijk aanwezig zijn en blijven, maar vinden dat dit efficiënt en
effectief moet gebeuren. Als gemeente en Buurtplein zijn we in 2021 daarom terughoudender
omgegaan met het actief aanbieden en organiseren van activiteiten die horen bij het “gewone”
leven. We stimuleren het eigen initiatief.
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Wat zijn de financiële resultaten?
Taakveld

Activiteit

4.2
Onderwijshuisvesting

openbaar praktijk
onderwijs

0

371

0

371

0

368

4

4

0

openbaar voortgezet
onderwijs

6

77

6

77

16

174

-87

-87

0

personeelskosten

0

74

0

72

0

71

1

1

0

openbaar onderwijs

0

918

0

921

75

1.139

-142

-142

0

bijzonder speciaal
onderwijs

0

494

0

494

0

598

-104

-104

0

bijzonder voortgezet
onderwijs

0

1.125

0

1.125

0

1.178

-53

-53

0

97

bijzonder onderwijs

0

1.124

0

1.124

19

1.046

97

829

759

829

969

2.475

2.475

139

139

25

93

25

100

26

80

22

22

beroepsonderwijs

623

623

623

623

1.508

1.508

0

0

personeelskosten

0

257

0

133

0

121

11

11

1

4.3 Onderwijsbeleid en rmc
leerlingenzaken
vandalisme en beveiliging
schoolgebouwen

leerplicht
oab

5.1 Sportbeleid en
activering

5.2
Sportaccommodaties

raming raming ramin ramin realisati realisati
saldo mutati saldo
voor
voor
g
g
e
e (lastene
na
wijzigin wijzigin totaal totaal
2021
2021 baten) reserve mutati
g 2021 g 2021 2021 2021
baten lasten raming
s
e
baten
lasten baten lasten
totaal
reserve
(lastens
baten)
realisati
e

0
1.760

0

0

13

0

211

-198

-198

1.798 1.760

1.798

2.337

2.337

38

38

1.571

23

1.571

299

489

1.356

reservering lasten
schoolgebouwen

23

peuterspeelzalen

30

0

30

1

21

1

-9

-9

volwasseneneducatie

33

18

33

18

42

43

-17

-17

peuteropvang/kinderopva
ng

18

-87

18

-87

0

11

-117

-117

leerlingvervoer

0

748

0

748

1

764

-15

-15

overige baten en lasten

0

7

0

7

294

294

7

7

schoolsport

0

4

0

4

0

0

4

4

stimulering
sportdeelname

2

206

2

206

25

321

-92

-92

sportbedrijf

0

362

830

3.427

1.693

4.037

253

sportservicepunt

0

673

0

5

5

0

10

personeelskosten

0

70

0

86

0

84

2

2

overige baten en lasten

0

0

0

529

276

670

134

134

805

2.463

794

1.900

1.148

2.671

-418

binnensport
sport algemeen
zwembaden
stimulering
sportdeelname
buitensport
personeelskosten

1.347

-37

9

290
10

-174

-245

0

13

0

13

0

9

4

486

1.367

0

8

0

9

0

4
0

0

241

0

241

0

257

-16

-16

154

944

154

902

260

923

86

86

0

21

0

21

0

21

0

0
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5.3 Cultuurpresentatie, Muziekschool
cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Gruitpoort
amphion

0

34

0

47

0

61

137

138

67

869

-14

-14

137

246

137

250

-5

67

1.369

68

835

534

534
2

-5

0

kunst

0

4

0

4

0

2

2

personeelskosten

0

155

0

96

0

95

1

1

cultuur beleid en
evenementen

0

2.439

0

2.439

0

2.905

-466

-466

5.4 Musea

cultuurhistorie

0

89

0

89

0

89

1

1

5.6 Media

Mediabeleid

0

73

0

83

0

84

0

0

bibliotheek

0

968

0

968

0

961

7

7

Preventiealg.voorziening: Pauropus

0

3

0

3

0

0

3

3

slachtofferhulp

0

28

0

68

0

32

36

36

algemene kosten sociaal
domein

0

0

0

0

0

0

0

0

personeelskosten

0

1.613

0

1.863

0

1.799

64

64

Preventie jeugd

0

452

0

534

0

427

106

106

Vreemdelingen

0

99

0

131

662

793

0

0

ZOOV (regio taxi)

0

826

0

826

116

868

74

74

Noaberfonds

0

109

0

85

4

77

12

12

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie

algemene voorzieningen

5

1.334

5

746

82

851

-27

241

322

298

457

326

427

57

Ouderenontmoetingspun
t

0

142

0

122

0

102

20

20

Vrijwilligerswerk

0

566

0

584

0

348

235

235

kinderopvang toezicht en
handhaving

0

135

0

135

0

80

55

55

Preventie-alg.voorziening
:Stadskamer

330

1.184

330

1.184

493

1.234

114

114

Jongerencentrum

0

16

0

55

0

7

48

48

WMO: (medisch) advies
proceskosten

0

97

0

17

0

-9

26

26

Buurtplein

0

9.227

0

9.377

55

9.432

0

0

armoedebeleid:
kwijtschelding

0

876

0

876

145

1.031

-9

-9

armoedebeleid:
bijzondere bijstand

0

604

0

634

0

622

12

12

armoedebeleid:
compensatie zorgkosten

0

759

0

455

0

471

-16

-16

TONK

0

0

0

869

0

459

410

410

Armoedebeleid:
uitvoering

0

-63

0

68

0

0

68

68

personeelskosten

0

554

0

529

0

525

4

4

armoedebeleid:
bijzondere bijstand
(onbelast)

0

569

0

876

97

982

-10

-10

0

0

0

6.614

6.614

0

0

23.124 18.592 22.594

19.769

23.085

687

687

wijkgericht maatwerk &
buurthuizen

6.2 Wijkteams

6.3
Inkomensregelingen

TOZO
Buig perioddieke bijstand

0
18.592

-27
-42

100
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6.4 Begeleide
participatie

armoedebeleid:
meedoenarrangement

0

723

0

690

1

481

210

210

Sociale werkvoorziening

0

7.914

0

7.814

5

8.012

-193

-193

werkgelegenheid

0

0

0

22

0

21

0

0

0

2.308

0

2.909

0

2.797

112

112

6.5 Arbeidsparticipatie Reintegratie
personeelskosten

0

0

0

0

0

0

0

0

werkgelegenheid

0

385

0

1.257

3.509

4.764

2

2

6.6
Wmo:
Maatwerkvoorzieninge vervoersvergoedingen
n (WMO)

0

468

0

628

6

726

-92

-92

Wmo:
rolstoelverstrekkingen

0

434

0

325

15

325

16

16

Wmo:
woonvoorzieningen

0

404

0

450

3

421

32

32

personeelskosten

0

378

0

82

0

77

5

5

0

8.108

0

6.671

-4

7.056

-389

-389

1.368

0

418

18

579

59

120

120

Wmo: schoonhuis

0

5.163

0

7.679

0

6.913

766

766

personeelskosten

0

825

0

874

0

868

7

7

WMO: HH & BG

0

-150

0

0

0

0

0

0

armoedebeleid:
schulddienstverlening

0

31

140

108

101

85

-16

-16

0

0

0

0

724

724

0

0

274

6.71
Wmo: begeleiding
Maatwerkdienstverleni
ng 18+
Wmo: eigen bijdrage
hh/bg/wrv

6.72
Transformatiefonds
Maatwerkdienstverleni jeugdzorg
ng 18Pilot een gezin een plan

0

0

0

343

0

69

274

personeelskosten

0

37

0

128

0

127

2

2

585

19.078

585 21.529

-27

22.252

-1.335

-1.335

24.157 1.435 25.720

659

25.461

-516

-516
2

Jeugdzorg
6.81 Geëscaleerde zorg beschermd wonen
18+
personeelskosten

0

155

0

200

0

198

2

Veilig thuis Wmo

0

180

0

180

28

208

0

0

Maatschappelijke opvang
lokaal

0

83

0

0

0

42

-42

-42

Maatschappelijke opvang
regionaal

82

3.873

82

4.391

0

4.684

-375

-375

0

-5

0

-86

108

121

-100

-100

6.82 Geëscaleerde zorg Beschermingstafel
18-

7.1 Volksgezondheid

Totaal

1.435

Jeugdzorg

0

0

0

0

0

12

-12

-12

personeelskosten

0

18

0

0

0

0

0

0

Brede aanpak dak en
thuislozen

0

0

155

1.815

0

1.660

0

0

personeelskosten

0

53

0

54

0

53

1

1

Jeugdzorg

0

0

0

334

9

334

9

9

openbare
gezondheidszorg

0

2.119

56

2.189

213

2.342

4

4

45.018 168.343

1.422

27.637 140.420 27.428 152.17
5

804

617
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Programma - Veranderende leefomgeving
Wat wilden we bereiken?
A. De leefomgeving laten we mooier achter dan we deze aantroffen in het belang van een
duurzame toekomst
Stand van zaken
De voorbereidingen zijn in gang voor het traject "van omgevingsagenda naar
omgevingsvisie". Daar hoort een participatietraject bij wat aan moet sluiten op de doorlopen
participatietrajecten en het opstellen van deelvisies. De resultaten uit de deelvisies worden
actief benut in de wijkprogrammering. Daarnaast is er bestuurlijke aandacht voor de
opbrengst uit de deelvisies, waardoor deze worden meegenomen bij lopende projecten en
nieuwe (omgevingskamer) initiatieven.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
A1- Opstellen Omgevingsvisie
Resultaat

Toelichting
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Deze treed op 1 januari 2023 in werking.
In het proces van de omgevingsvisie hebben de gebiedsvisies van de deelgebieden een vertaling
gekregen in de omgevingsagenda. De omgevingsagenda is op 27 januari ter kennisname
vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft ook een aantal grote gebiedsopgaven
aangewezen die moeten worden uitgewerkt om op te kunnen nemen in een omgevingsvisie.
A2- Aanpassen processen op invoeren Omgevingswet
Resultaat

Toelichting
De processen van de huidige Wabo-regelgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn
omgezet naar de procesaanpak en uitvoering conform de nieuwe Omgevingswet. De software
omgeving voor het verwerken van de vergunningaanvragen is in basis ingericht en er is een start
gemaakt met het inrichten van de eerste processen in de nieuwe software. Ook zijn voor de
veranderingen door de Omgevingswet inventarisaties gemaakt van de impact op dienstverlening
van de nieuwe wet bij de balie, loket Ruimte en de groep digitale dienstverlening om de
veranderingen in processen te bespreken. Door een tekort aan capaciteit is wel enige vertraging
ontstaan in de uitvoering en is de planning op onderdelen aangepast om in werking treding te
halen voor ingerichte processen
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Wat wilden we bereiken?
B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking
Stand van zaken
De vraag naar woningen in zowel de stad Doetinchem als de dorpen blijft onverminderd
groot. Het woonklimaat is daarvoor aantrekkelijk genoeg. Behalve aan het toevoegen van
nieuwe woningen besteden we ook veel aandacht aan het in kwalitatieve zin verbeteren van
de bestaande woningvoorraad. Dat zorgt ervoor dat we ook in de toekomst een aantrekkelijk
woonklimaat kunnen bieden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
B1- Inzetten op aanpak leegstand
Resultaat

Toelichting
Het aantal leegstaande winkels en kantoren is de afgelopen jaren toegenomen. Met het dit jaar
ingestelde transformatieloket ondersteunen wij ondernemers bij het transformeren van
vastgoed naar kwalitatief goede woningen. Uitgangspunt daarbij is dat er toekomstbestendige,
duurzame woningen worden toegevoegd. De woningen hebben daarom tenminste energielabel
B, geen kookgas en worden bij voorkeur all electric verwarmd. Een initiatief levert bij voorkeur
een bijdrage aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Er zijn in 2021 60 woningen door
transformatie gerealiseerd, allemaal in het centrum, voornamelijk in De Veentjes. Zie over de
woningvoorraad verder programma Doetinchem centrumstad - onderdeel B: een
woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking.
Wat wilden we bereiken?
C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en
dorpen
Stand van zaken
In 2021 hebben we verschillende bewonersinitiatieven gefaciliteerd om de leefbaarheid in de
wijk te vergroten. Voorbeelden zijn De Gezonde buurt, buurttuin Ketelhuis, Buurtinitiatief
Centrum Noord, Weustenstraat, Crossbaan Heideslag, De Tuut, Jeu de boulesbaan Gaanderen,
Schoneveld en de Veentjes. Ook hebben we ons ingezet om in coronatijd ons netwerk in de
wijk te onderhouden. Met bewoners, maar ook met de maatschappelijke partners in de
wijken. Daarnaast zijn we in 2021 aan de slag gegaan om de acties in de jaarplannen
duidelijker onderdeel te laten worden van een groter en herkenbaarder overzicht voor de
wijken via een wijkprogrammering. Om tot een wijkprogrammering te komen wordt de
werkmethode Ontwerpend onderzoek gebruikt. Dat wil zeggen dat de programmering niet in
beton gegoten is, maar in een cyclisch proces op basis van ervaring en voortschrijdend inzicht
steeds wordt bijgeschaafd. Op die manier kan er nog beter met elkaar samengewerkt en
afgewogen worden waar bewoners en professionals in de wijk hun energie en geld in moeten
steken. Voor twee wijken is een wijkprogrammering gemaakt, de wijkprogrammering voor de
andere wijken en dorpen volgen. In november 2021 zijn we gestart met de ABCD-aanpak voor
de wijk Overstegen.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
C1 - Starten met ABCD aanpak
Resultaat

Toelichting
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemeenschappen sterker worden met een ABCD
aanpak. Bewoners hebben samen niet alleen veel te bieden aan gaven, vaardigheden en passies,
maar kunnen van daaruit zelf, als buurtgenoten, ook veel bewerkstelligen. ABCD gaat over
bewoners die zich bewust zijn van wat er in hun buurt aanwezig is en dit samen, als collectief,
kunnen inzetten om verandering te bewerkstelligen. Behalve de winst die dit heeft voor de
bewoners, hebben ook de verschillende deelnemende organisaties profijt van een sterkere
gemeenschap. Sterke(re) gemeenschappen maken immers allerlei andere beleidsdoelen beter
realiseerbaar. Bijvoorbeeld het verhogen van de leefbaarheid van de wijk, de opgaven binnen
het sociaal domein en het verduurzamen van de wijk. Hoewel de aanpak slechts onlangs is
gestart, zien we al enkele mooie voorbeelden van deze aanpak terug in de wijk.
Wat wilden we bereiken?
D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving
Stand van zaken
Samen met het binnenstad bedrijf, dorpsraden in Wehl en Gaanderen, dorpshart Wehl en
andere initiatieven van onderop zijn wij samen in gesprek om samen te gaan voor een fijne
leefomgeving. Waar nodig breiden wij dit verder uit met bewoners, ondernemers en of
vastgoedeigenaren. De Handreiking Participatie en Checklist Participatie is een hulpmiddel
om duidelijk neer te zetten hoe er samen gewerkt wordt en wat van elkaar verwacht mag
worden en wat ook niet.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
D1- Invulling geven aan participatie
Resultaat

Toelichting
De Handreiking Participatie is opgesteld en in gebruik genomen. Hierbij hoort ook een Checklist
Participatie. Deze worden aangeboden aan initiatiefnemers en zijn ook te vinden op de
gemeentelijke website.
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Wat wilden we bereiken?
E. Doetinchem verkleint zijn ecologische voetafdruk
Stand van zaken
Met het opstellen van de RES en de warmtetransitievisie, de start van de
woningverduurzaming in Overstegen, de acties van het energieloket en het vaststellen van
het plan van aanpak voor de oprichting van het circulair ambachtscentrum zijn belangrijke
stappen gezet om de ecologische voetafdruk te kunnen verkleinen. De daadwerkelijke
verkleining van de ecologische voetafdruk hangt af van de uitvoering van de plannen. De
woningverbeteringen in Overstegen, de acties van het energieloket en de oprichting van het
circulair ambachtscentrum leveren binnen enkele jaren resultaat. De RES en de
warmtetransitievisie zijn investeringen voor de lange termijn.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
E1- Opstellen Regionale Energiestrategie voor de Achterhoek
Resultaat

Toelichting
In 2021 is de RES 1.0 opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, de provincie en het
waterschap. De RES gaat over het opwekken van energie op land via zon en wind. Voor wind
zijn in de RES zoekgebieden aangewezen, waarbinnen onder voorwaarden windmolens
geplaatst kunnen worden. Ook in Doetinchem is een gebied aangewezen. De bestaande
plannen voor wind en zon in Doetinchem passen in de RES 1.0.
De RES is een continu proces. In 2023 volgt de RES 2.0. De Achterhoekse doelstelling is om in
2030 1,35 TWh duurzame energie (wind en zon) op te wekken.
E2- Verduurzamen woningen
Resultaat

Toelichting
In 2021 hebben we een participatief proces met inwoners en partners doorlopen voor het
opstellen van de Transitievisie Warmte. De plannen voor een pilot in Nieuw-Wehl om de
transitie naar aardgasvrij wonen vorm te geven zijn door het niet toekennen van rijkssubsidie op
een lager pitje gezet. We voeren een doorlopende campagne uit om woningeigenaren te
stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Het Energieloket voert deze activiteiten
uit en ontvangt hiervoor subsidie. Werkzaamheden zijn o.a.; loketfunctie (voor vragen over
maatregelen, subsidies of leningen) en adviesdiensten (woningverbeterplan, energieadviseur
aan huis). Daarnaast heeft het Energieloket m.b.v. rijkssubsidie Regeling Reductie
Energieverbruik een collectieve inkoop van zonnepanelen georganiseerd, energiedisplays
geplaatst, warmtefoto’s gemaakt en waardebonnen voor energiebesparende producten
weggegeven. Daarnaast voerden we, in samenwerking met BvFO en Energieloket, het project
Grip op energie uit bij inwoners die vallen onder het Inkomensbeheer van onze gemeente. Tot
slot is in Overstegen door Sité gestart met de verduurzaming van 244 huurwoningen. Verspreid
in die wijk zijn 44 woningen in particulier bezit.

31

Samen met het energieloket ondersteunen we deze eigenaren zodat ze kunnen meeliften met
de renovatie van Sité. Voor de financiële ondersteuning van deze woningenaren maar ook ruim
300 andere woningeigenaren in Doetinchem Noord is door Regio 8RHK succesvol subsidie
aangevraagd bij het landelijke Volkshuisvestingsfonds en de Provincie Gelderland. Met deze
middelen kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de energiemaatregelen die ze
willen uitvoeren.
E3- Oprichten circulair ambachtscentrum
Resultaat

Toelichting
Om onze ambitie op het gebied van circulaire economie te concretiseren werken we toe naar de
oprichting van een Circulair Ambachtscentrum. Hiervoor is door uw raad op 21 april 2021
besloten een garantstelling te verlenen voor een lening van 4 miljoen euro voor de realisatie.
Daarnaast hebben we een subsidie beschikbaar gesteld van € 100.000, -. Er zijn in 2021 weer een
aantal belangrijke stappen gemaakt in het uitwerken van de businesscase, het ontwerp van het
centrum en onderzoek naar hergebruik en recycling met de benodigde partners. Eind 2023
beogen we het centrum op te leveren.
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Wat zijn de financiële resultaten?
Taakveld

Activiteit

5.7 Openbaar
groen en
(openlucht)
recreatie

personeelskosten

wijkbeheer

raming raming raming raming realisatie realisatie
voor
voor totaal totaal
2021
2021
wijziging wijziging
2021
2021
baten
lasten
2021
2021 baten lasten
baten
lasten

0

100

0

150

saldo mutatie
saldo
(lasten- reserves
na
baten)
mutatie
raming
reserves
totaal
(lastenbaten)
realisatie

0

130

20

20

686

4.973

686

5.250

754

5.231

87

87

7.2 Riolering

Riolering

6.152

4.586

6.308

4.743

6.068

4.499

4

4

7.3 Afval

Afval

7.915

6.493

9.716

8.293

8.355

6.932

0

0

7.4 Milieubeheer

Bodem

0

17

0

17

14

1

29

29

Omgevingsdienst
Achterhoek

0

1.048

0

1.048

62

1.033

78

78

milieubeleid

0

215

0

55

0

50

5

5

16

283

560

1.254

897

1.388

202

202

vergunningen

0

30

0

30

0

23

7

7

overige milieutaken
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Programma - Organisatie en financiën
Wat wilden we bereiken?
A. Het verder uitbouwen van de organisatieontwikkeling gD2020
Stand van zaken
Modern besturen vergt investeren in mensen en competenties, in nieuwe werkwijzen en
processen, in flexibiliteit van de organisatie. We profileren ons als regie gemeente die samen
met haar partners inzet op de ontwikkeling van onze gemeente en richten we ons op
kwalitatief passende dienstverlening. Ons doel is de mensen die werken en wonen binnen
gemeente Doetinchem optimaal te kunnen bedienen binnen de beschikbare mogelijkheden
en middelen. De doorontwikkeling van de organisatie is afgerond. De focus ligt de
aankomende tijd op de personele organisatie en het toekomstproof maken. Het menselijk
kapitaal is hierbij van cruciaal belang. Zeker in tijden waarin de krapte op de arbeidsmarkt
steeds groter wordt. Dan is de logica dat je inzet op duurzame inzetbaarheid van je huidige
personeel en op werven van nieuwe krachten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
A1- Verder optimaliseren personeelsbeleid
Resultaat

Toelichting
De cultuurverandering van onze gemeente is in volle gang. Het cultuurtraject heeft ook in
coronatijd doorgang gevonden. Het project cultuurverandering werpt zijn vruchten al af, onze
medewerkers passen de kernwaarden verantwoordelijkheid, initiatief en samenwerken toe in
het werk. Daarnaast is er ook veel aandacht geweest voor de kernwaarde integriteit. Het is
belangrijk dat we de komende jaren als organisatie actief aandacht blijven geven aan onze
kernwaarden. Naast uitstroom is er instroom van nieuwe medewerkers; de introductie en
inwerkingsprogramma’s zijn vernieuwd.
A2- Inzetten op verzuimreductie
Resultaat

Toelichting
Het intensieve verzuimreductietraject laat de eerste effecten zien; dalend ziekteverzuim en
aandacht voor vitaliteit (preventie). Dit is mede bereikt door de inzet van een nieuwe arbodienst
(begonnen in Q1 2021), training leidinggevend kader en een Periodiek onderzoek werkbeleving
(POW) onder de medewerkers.

35

Wat wilden we bereiken?
B. Een solide financiële gemeente
Stand van zaken
Wij onderkennen twee pijlers voor solide financieel beleid: een structureel sluitende
begroting met een gezond meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen. In de
begroting 2021 stonden tal van ambities die wij in gezamenlijkheid wilden realiseren. Dat
vroeg om extra investeringen. Tegelijkertijd hebben wij geconstateerd dat de financiële
ruimte die er was om deze ambities daadwerkelijk te realiseren beperkt waren. Dat was een
lastige opgave waar wij ons ten zeerste van bewust waren. Prioritering was daarbij van
belang. De lasten voor de burgers zijn conform uitgangspunt maximaal verhoogd met de
inflatiecorrectie, waarbij we er wel voor hebben gezorgd dat de kostendekkendheid van de
werkzaamheden via de geïnde belasting bekostigd konden worden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
B1- Inzetten op een structureel sluitende begroting en gezond meerjarenperspectief
Resultaat

Toelichting
De begroting 2021 werd opgesteld in een bijzondere tijd. Daar waar de begroting 2020 volledig
in het teken stond van de vertaling van het bezuinigingenpakket uit de keuzerichtingen werden
we in het voorjaar van 2020 geconfronteerd met de coronacrisis. We wisten bij het opstellen van
de begroting 2021 dat de impact van de coronacrisis groot zou zijn, maar over de omvang
heerste grote onzekerheid. Ondanks de coronacrisis is in de begroting 2021 maximaal ingezet
om onze gemeente verder te versterken op weg naar een duurzame toekomst en hebben een
sluitende begroting kunnen presenteren.
Het financieel resultaat bij deze jaarrekening ten opzichte van de tweede bestuurlijke monitor
2021 bedraagt met name als gevolg van incidentele meevallers € 13.723.000 voordelig. Daarvan
willen we € 3.110.000 miljoen bestemmen voor 2022 en € 370.000 ten gunste brengen van de
reserve corona. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 10.243.000 toe te voegen
aan de algemene reserve. In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het
rekeningresultaat en de bestemmingsvoorstellen.
Het financieel voordelig jaarresultaat werkt positief op het niveau van weerstandsvermogen
(zie b2). Op basis van de in 2021 uitgekomen september en decembercirculaire
Gemeentefonds ontwikkelt het financieel meerjarenperspectief 2022-2026 zich ook
positief. Daarnaast heeft het rijk op 23 december 2021 nadere informatie gepubliceerd over de
berekening van het herverdeeleffect van het nieuwe verdeelmodel gemeentefonds. Deze
aanpassingen leiden tot licht positieve veranderingen ten opzichte van gepresenteerde
herverdeeleffect dat in de geamendeerde begroting 2022 is verwerkt. Het meerjarenperspectief
is op basis hiervan sluitend. Het in december 2021 gesloten regeerakkoord heeft ook gevolgen
voor de gemeentefinanciën. Veel onderwerpen uit het regeerakkoord moeten nog worden
uitgewerkt enkele onderwerpen zijn nu al enigszins te kwantificeren. In de raadsmededeling
(2022-05) over de decembercirculaire 2021 Gemeentefonds is hierover informatie opgenomen.
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Het betreffen de volgende onderwerpen:
• Het schrappen van de oploop van de opschalingskorting
• Korting op de toegezegde middelen voor jeugdzorg, waarvan overigens recentelijk
aangekondigd dat het kabinet deze bezuinigingsplannen wil aanpassen en op zoek gaat
naar alternatieven.
• Accressystematiek blijft gehandhaafd.
Op basis van de hier geschetste ontwikkelingen is het met name onduidelijk of het
meerjarenperspectief richting eindjaar 2026 ook sluitend zal zijn.
B2- Inzetten op voldoende weerstandsvermogen
Resultaat

Toelichting
Het weerstandsvermogen is een belangrijk aspect voor het beoordelen van de financiële positie
van gD. In de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ worden de ontwikkelingen in
2021 met betrekking tot de risico's en het weerstandsvermogen 2022 geschetst. Het financieel
voordelig jaarresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en werkt hiermee
positief op het niveau van weerstandsvermogen. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat
nieuwe risico's kunnen leiden tot een mogelijke daling van de weerstandsfactor. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de gevolgen van de spanningen rond Oekraïne en de daarmee
samenhangende effecten op de economie en de uitwerking van het regeerakkoord, die
mogelijk een negatief effect kunnen hebben op het risicoprofiel en de daaraan gekoppelde
weerstandsfactor.
Bij het vaststellen van de geamendeerde begroting 2022 heeft de raad op 4 november 2021
besloten (raadsbesluit 2021-95) om de normen voor de weerstandsratio te verhogen en de
ondernorm te bepalen op 1,0 en de bovennorm op 1,5. Daarmee waarborgen we voor de
toekomst een goede basis voor onze financiële positie, met het oog op nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen en nog niet te kwantificeren risico's. Beneden de ondernorm dienen
maatregelen te worden genomen om de weerstandscapaciteit aan te vullen en/of de risico’s te
beperken. Boven de norm geeft ruimte om de weerstandscapaciteit in te zetten voor andere
doeleinden. Bij de afwegingen hierover worden ook de financiële kengetallen ‘solvabiliteit’ en
‘schuldpositie’ betrokken. De financiële kengetallen hebben zich in 2021 in positieve richting
ontwikkeld. De uitkomsten van de financiële kengetallen worden in de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. Samenvattend is te zeggen dat de
financiële positie zich positief heeft ontwikkeld.
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Wat wilden we bereiken?
C. Maximaal benutten van informatietechnologie ter ondersteuning van een eigentijdse en
efficiënte organisatie
Stand van zaken
Datagedreven werken kan ondersteunen bij het maken en monitoren van beleid, het
verbeteren van onze dienstverlening en beter in control zijn. Ook digitaal samenwerken en
het maximaal ondersteunen van thuiswerken wordt steeds belangrijker. In 2019 heeft het
college de I-Visie 2020-2024 vastgesteld. Belangrijke ontwikkelingen, zoals het groeien naar
een Informatiesamenleving, het Doetinchemse regiemodel (gD2020), de vastgestelde
dienstverleningsvisie en de vergaande samenwerking van gemeenten op het vlak van
digitalisering (VNG Common Ground en fonds GGU) zijn hierin vertaald naar 5 thema’s:
digitaal (samen-)werken, digitale dienstverlening, data- en resultaatgericht werken, digitale
vaardigheden en de wettelijke ontwikkelingen. Recente ontwikkelingen zoals Corona en
vraagstukken op het gebied van Control onderstrepen de noodzaak om op deze thema’s door
te ontwikkelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
C1- Werken aan een datagedreven organisatie
Resultaat

Toelichting
In 2021 is ingezet op meer bekendheid in de organisatie van datagedreven werken en de
mogelijkheden daarvan in samenwerking met DatalabGo. Deze mogelijkheden worden
geleidelijk meer ingezet. Binnen het sociaal domein gebruiken we data om grip te houden op
zorgkosten. De regionale samenwerking DataLab Gelderland Oost (GO) heeft meer vorm
gekregen en in 2021 met een aantal inmiddels ontwikkelde dasboards en een succesvolle
leergang haar eerste resultaten zien. Het plan om datagedreven werken in te bedden in onze
organisatie is opgeleverd. Dit heeft met een managementdashboard reeds het eerste resultaat
opgeleverd. Tegelijkertijd zien wij het breder en gestructureerd toepassen van data als een
belangrijke opgave voor 2022 en verder.
C2- Doorontwikkelen kantoorautomatisering
Resultaat

Toelichting
In 2021 zijn medewerkers in het kader van het thuiswerken breed gebruik gaan maken van
Office365 en Teams, daarmee hebben we een goede basis gelegd. In 2022 gaan wij door met
deze ontwikkeling, en richten wij ons op het verhogen van de digitale vaardigheden van
medewerkers om zo optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden, en tegelijkertijd te
werken aan een duurzame informatiehuishouding. Het thema informatieveiligheid blijft onze
aandacht vragen. Beveiligingsincidenten en datalekken komen steeds vaker voor. Om deze
gestructureerd aan te kunnen pakken hebben we een cybercrisis organisatie ingericht en
hebben we voor de CISO taken een afzonderlijk een functionaris aangesteld.
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Privacy aspecten worden binnen projecten onderzocht door middels van het uitvoeren van een
DPIA (Data Protection Impact Assessment) op basis van het landelijke model.
C3- Aansluiten op landelijke ontwikkelingen “Samen Organiseren”
Resultaat

Toelichting
We hebben deelgenomen aan de landelijke aanbestedingen voor gezamenlijke aanschaf van
hardware voor gemeenten verzorgd door de VNG. Zo is de gemeenschappelijke inkoop van
printers (GT Print) ten behoeve van de ICT-samenwerking in 2021 uitgevoerd en
geïmplementeerd. De landelijke aanbesteding voor werkplek apparatuur zoals laptops (GT EUD)
is door de VNG gestopt. Aanbestedingen voor onze devices blijven we binnen onze eigen ICTsamenwerking uitvoeren. GGI-Veilig bestaat uit een portfolio van producten en diensten voor
operationele informatiebeveiliging. We zijn ver gevorderd bij de realisatie van het eerste
product vanuit GGI Veilig. Overige onderdelen zullen worden ingekocht indien gewenst of bij
een volgend vervangingsmoment. Het uitwerken van een uitvoeringsagenda met betrekking tot
de initiatieven van "Samen Organiseren” is verschoven naar 2022.
C4- Verbeteren van onze digitale dienstverlening
Resultaat

Toelichting
In 2021 zijn we live gegaan met een nieuwe website. Naast het frisse uiterlijk en 'responsiviteit',
voldoen we met deze website aan de technische eisen van het Besluit Digitale Toegankelijkheid.
De website biedt de basis om onze digitale dienstverlening verder te vernieuwen. Daarnaast zijn
er verschillende e-formulieren/e-diensten opgeleverd (zoals het digitaal aangifte doen van
geboorte en overlijden) waardoor de burger ook buiten reguliere openingstijden zaken met ons
kan doen.
Wat wilden we bereiken?
D. Aandacht voor ambtelijke huisvesting
Stand van zaken
De huisvesting van de ambtelijke organisatie is een belangrijk aandachtspunt. Een passende
en prettige werkomgeving en aansluiten op de doelen van dienstverlening zijn belangrijke
elementen, net als de onderhoudsstatus van het vastgoed. Een organisatie is altijd in
beweging en ons vastgoed dient hierop een passend antwoord te hebben.
Huisvestingsvraagstukken gaan over de balans tussen de behoeften en de financiële
mogelijkheden.
Wij werken een aantal scenario’s uit voor onze gemeentelijke huisvesting om te kijken naar
kostenefficiency. Hierin zullen we de lessen die we kunnen trekken uit de Coronacrisis
meenemen. De dagelijkse gang van zaken zal niet meer worden zoals voorheen.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
D1- Herinrichten van gemeentelijke huisvesting
Resultaat

Toelichting
In 2021 is de visie op het werkconcept vastgesteld; een volgende stap in het tijd- en plaats
onafhankelijk werken. Belangrijk uitgangspunt zijn de waarden samenwerken en ontmoeten,
zowel met de externe als interne omgeving. Om dit verder uit te werken is het “project
Werkconcept” opgestart. Met aandacht voor verschillende deelprojecten; gericht op gedrag van
medewerkers, de techniek en het gebouw. (bricks, bytes, behaviour). In 2022 worden de
ruimtelijke en financiële consequenties voor de gemeentelijke huisvesting verder in kaart
gebracht en ter besluitvorming aangeboden.
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Wat zijn de financiële resultaten?
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1.

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat informatie over de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke
belastingen zijn te onderscheiden in drie typen belastingen. De algemene belastingen, de
bestemmingsheffingen en retributies. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn dit
de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.
Kaders
Deze paragraaf bevat informatie over de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke
belastingen zijn te onderscheiden in drie typen belastingen. De algemene belastingen, de
bestemmingsheffingen en retributies. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn dit
de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. De inwoners van de gemeente krijgen
jaarlijks een aanslag gemeentelijke belastingen. Voor de beoordeling van de lastendruk zijn de
tarieven dan ook van groot belang. Naast volumeontwikkelingen is uitgegaan van een
indexering van de tarieven voor 2021 met 1,8 % voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit is in
overeenstemming met het percentage BBP (Bruto Binnenlands Product) uit de meicirculaire
gemeentefonds 2020. De bestemmingsheffingen en de retributies mogen niet meer dan
kostendekkend zijn. We kennen een gesloten belastingstelsel. Dit betekent dat de gemeente
een belasting alleen kan heffen als de wet daar de bevoegdheid toe geeft. Het beleid
betreffende de gemeentelijke belastingen is opgenomen in de volgende beleidsdocumenten:
• Landelijke wet- en regelgeving (alle belastingen);
• Belastingverordeningen, raadsbesluit van 17 december 2020 en voorgaande jaren (alle
belastingen);
• Coalitieprogramma 2018 – 2022 “DOETINCHEM WERKT SAMEN aan een duurzame
toekomst” (alle belastingen);
• Grondstoffenplan 2020–2024, raadsbesluit van 29 oktober 2020 (afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten);
• Gemeentelijk rioleringsplan 2016 – 2020, raadsbesluit van 14 april 2016 (rioolheffing).
Deze is met één jaar verlengd (2016 – 2021);
• Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017, raadsbesluit 8 juni 2017
(toerekening overheadkosten);
• Parkeervisie 2017 – 2020, raadsbesluit 8 juni 2017 (parkeerbelastingen);
• Beleidsplan armoedebeleid 2018 – 2022, raadsbesluit 8 juni 2017 (kwijtschelding
afvalstoffenheffing en rioolheffing);
• Invoering toeristenbelasting per 2021, Keuzerichtingen bezuinigingen 2019 – 2023,
raadsbesluit 7 november 2019 en raadsbesluit van 17 december 2020.
De samenhang van het beleid met betrekking tot de gemeentelijke belastingen wordt geborgd
in de bovengenoemde documenten.
Vorming voorziening/reserve
Om een gelijkmatige ontwikkeling van tarieven te bewerkstellingen worden overschotten en
tekorten zo nodig verrekend met een voorziening. Dit is het geval bij de voorziening
afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hieronder wordt per type en soort belasting toegelicht hoe
het beleid is verwerkt. Daarnaast hebben we inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van de
tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden.
Dit hebben we alleen gedaan voor de tarieven van belastingen die hoogstens kostendekkend
mogen zijn.
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Algemene belastingen
De opbrengsten van de algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen van
de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten van deze belastingen niet gelabeld zijn maar
voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De
onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, parkeerbelastingen, precariobelasting,
reclamebelasting, bedrijveninvesteringszone en de toeristenbelasting behoren tot deze
categorie. Hierbij moet opgemerkt worden dat de opbrengsten van de reclamebelasting en de
bedrijveninvesteringszone niet worden toegevoegd aan de algemene middelen, maar worden
uitgekeerd aan de verschillende ondernemersfondsen.
Onroerendezaakbelastingen
Onder de naam onroerendezaakbelastingen (verder OZB) worden een gebruikers- en een
eigenarenbelasting geheven. Voor woningen mag alleen een eigenarenbelasting in rekening
worden gebracht. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt ieder
jaar van elk object de waarde vastgesteld. De waarde vormt de grondslag voor de berekening
van de OZB aanslagen. Ontwikkelingen in de waarde als gevolg van de jaarlijkse herwaardering
worden gecompenseerd via het tarief. Eigenaren van woningen in de gemeente Doetinchem
hebben in 2021 gemiddeld ongeveer 1,8 % meer OZB betaald.
Hondenbelasting
De tarieven van de hondenbelasting zijn voor 2021 verhoogd met 1,8 %. Net als andere jaren
kennen we een oplopend tarief per hond. Het tarief voor de eerste hond is € 25,68 en voor een
volgende hond is het tarief telkens € 12,84 hoger dan de vorige. Dit doen we om te voorkomen
dat burgers onbeperkt honden gaan houden.
Parkeerbelastingen
Tijdens de behandeling van de Parkeervisie 2017 – 2020 is besloten om de huidige tariefstructuur
te handhaven. Dit betekent dat de binnenstad verdeeld blijft in vier tariefzones (€ 1,20, € 1,50, €
1,80 en € 2,40 per uur). Daarnaast geldt er een dagkaartarief van € 4,- op veel parkeerplaatsen.
Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het in gebruik nemen van gemeentegrond, zoals het
inrichten van een terras of het innemen van een standplaats. Het gebruik van gemeentegrond is
gekoppeld aan een vergunning en gebaseerd op het standplaatsenbeleid 2012. De tarieven voor
2021 zijn verhoogd met de algemene prijsverhoging van 1,8 %. Omdat de horeca hard is
getroffen door de genomen coronamaatregelen is besloten om in 2021 geen precarioheffing
voor terrassen in rekening te brengen.
Reclamebelasting
Reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemers in vijf afgebakende gebieden.
Het gaat om de binnenstad en de bedrijventerreinen De Huet, Keppelseweg, Verheulsweide en
Akkermansweide. De opbrengst van de reclamebelasting wordt, na aftrek van de
heffingskosten, uitgekeerd aan de ondernemersfondsen van de desbetreffende gebieden.
Hieruit worden activiteiten betaald om de binnenstad en de bedrijventerreinen economisch
aantrekkelijk te houden. De tarieven voor 2021 zijn geïndexeerd met de algemene
prijsverhoging van 1,8 %.
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Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Vanaf het belastingjaar 2019 is voor vastgoedondernemers in de binnenstad de BIZ ingevoerd.
Het principe is hetzelfde als bij de reclamebelasting, dit betekent dat de opbrengst wordt
uitgekeerd aan het ondernemersfonds van de vastgoedondernemers. Alle vastgoedondernemers
die eigenaar zijn van een bedrijfspand in het BIZ-gebied betalen een bijdrage om activiteiten en
investeringen mogelijk te maken. Dit zijn extra activiteiten naast dat wat de gemeente
standaard aan onderhoud en investeringen doet. De BIZ geldt voor vijf jaren. De tarieven
worden in deze periode niet gewijzigd.
Toeristenbelasting
Uw raad heeft bij de keuzerichtingen bezuinigingen 2019 – 2023 besloten om met ingang van
het belastingjaar 2021 toeristenbelasting in te voeren. In 2020 zijn hierover gesprekken gevoerd
met de recreatieondernemers. Dit heeft geleid tot het opnemen van een gedifferentieerd tarief
in de belastingverordening 2021 van € 1,50 voor een hotelovernachting en € 1,00 voor overige
overnachtingen.
Bestemmingsheffingen
Bestemmingsheffingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke
voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Onder deze categorie vallen de
afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en de rioolheffing.
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Afvalstoffenheffing wordt geheven voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
reinigingsrechten worden betaald voor het ophalen van bedrijfsafval. De kosten van de
afvalinzameling worden gedekt door de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten. Dit gebeurt op basis van 100 % kostendekkendheid.
Als gevolg van een stijging van de verwerkingstarieven gaan de afvalbeheerskosten de komende
jaren omhoog. Deze stijging geldt voor vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Het
verbrandingstarief voor restafval gaat ook stijgen. Samen met Buha BV en inspraak van
bewoners is een nieuw grondstoffenplan opgesteld. De methode “betalen per lediging van de
restafvalcontainer” vormt de basis van dit plan. De afvalbeheerskosten zijn met dit plan lager
dan de kosten, die de gemeente gehad zou hebben als de maatregelen uit het grondstoffenplan
niet uitgevoerd zouden worden. De kostenstijging van de verwerking- en verbrandingstarieven
wordt dus gedempt door de maatregelen uit dit grondstoffenplan. Het grondstoffenplan levert
een sterke afname van de hoeveelheid restafval op en daarmee van de verbrandingskosten voor
restafval. Dit dempt de verhoging van de afvalbeheerskosten. De verwachte kostenstijging is wel
afhankelijk van de mate van stijging van de verwerkingstarieven en de mate van afvalscheiding.
Hoe beter de afvalscheiding hoe lager de kosten.
Er was extra budget nodig voor het uitvoeren van de maatregelen uit het grondstoffenplan en
het dekken van de autonome stijging van de verwerkingskosten. Besloten is om dit in 2021 te
dekken uit een verhoging van de reguliere afvalstoffenheffing en vanaf 2022 worden de totale
afvalkosten gedekt vanuit een vast en variabel deel.
Omdat een alleenwonende minder afval produceert dan een gezin hebben we ook in 2021
verschillende tarieven voor de afvalstoffenheffing gehanteerd. We kennen voor 2021 een tarief
voor een eenpersoonshuishouden (€ 258,72) en een tarief voor een meerpersoonshuishouden (€
316,68). Het inzamelen en verwerken van afval, wordt door Buha BV uitgevoerd.
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De BTW die we moeten betalen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
reinigingsrechten kunnen we verhalen op het BTW-compensatiefonds. Doordat we deze BTW
kunnen verhalen zijn alle gemeenten gekort op de algemene uitkering. Op grond hiervan
mogen we de BTW als last aan de afvalstoffenheffing toe rekenen. Om de lastenstijging, mede
als gevolg van het grondstoffenplan, te beperken hebben we de toegerekende btw in 2021 op
het niveau van 2020 gehouden (€ 982.000).
Afvalstoffenheffing
Taakveld

Lasten

7.3 Afval

Baten
6.816.000 Opbrengsten belastingen

BTW

946.000 Overige opbrengsten

6.3 Kwijtschelding

573.000 Bijdrage uit voorziening

Totaal

Dekking
7.724.000
463.000
148.000

8.335.000

8.335.000

100%

Reinigingsrechten
Taakveld
7.3 Afval
Btw
Totaal

Lasten

Baten
116.000 Opbrengsten belastingen

Dekking
152.000

36.000
152.000

152.000

100%

Rioolheffing
De gemeente kan uit de rioolheffing naast de zorg voor het riool ook voorzieningen bekostigen
die het mogelijk maken in te spelen op de zorg voor het hemel- en grondwater binnen de
gemeente. Op 14 april 2016 is het Gemeentelijk Rioleringsplan Doetinchem 2016 – 2020
vastgesteld. Deze is met één jaar verlengd (2016 – 2021).
Met het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording (BBV) is het vanaf de begroting 2018
verplicht om de omslagrente toe te rekenen aan onze taakvelden. Uitzondering hierop zijn de
projectfinancieringen en de grondexploitatie (GREX). Voor nadere info wordt u verwezen naar
de paragraaf financiering. Voor de investering riolering hanteren we een ander rentepercentage
dan onze omslagrentepercentage. Dit wordt gedaan met het oog op de lange looptijden met
een langdurige financiering.
Deze vergoeding is voor 2021 berekend op 3,39 % en is gebaseerd op het historisch gemiddeld
rentetarief voor leningen met een looptijd van 20 jaar. Ten opzichte van 2020 is dit een daling
van 0,26 %.
Door de positieve ontwikkeling van de voorziening ten opzichte van het vastgestelde GRP 20162021, was het niet nodig om een extra tariefsverhoging door te voeren. Om de voorziening de
komende jaren op peil te houden is het tarief alleen geïndexeerd met de algemene prijsstijging
van 1,8 %.
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Rioolheffing
Taakveld

Lasten

7.2 Riool

Baten
4.184.000 Opbrengsten belastingen

Storting voorziening

315.000

BTW

657.000

Rente

477.000

6.3 Kwijtschelding

Dekking
6.081.000

448.000

Totaal

6.081.000

6.081.000

100%

Retributies
Retributies worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. De leges vormen
met het marktgeld de belangrijkste retributies in de gemeente Doetinchem.
Marktgeld
Ondernemers die een standplaats op de markt innemen moeten hiervoor marktgeld betalen. Uit
onderstaande tabel blijkt dat de markt in 2021 niet volledig kostendekkend is. Dit komt door
lagere inkomsten als gevolg van de coronamatregelen, waardoor een periode alleen
levensmiddelen mochten worden verkocht. De toegepaste tarieven waren in 2021 marktconform
en in overeenstemming met de tarieven uit de regiogemeenten.
Marktgeld
Taakveld
3.3 Warenmarkt
0.4 Overhead
Totaal

Lasten

Baten
115.000 Opbrengsten belastingen

Dekking
112.000

14.000
129.000

112.000

87%

Leges
Leges zijn belastingen die de gemeente kan heffen voor het verstrekken van diensten.
Uitgangspunt bij het vaststellen van de legestarieven is 100% kostendekkendheid. Er mag geen
winst worden gemaakt. Kruissubsidiëring in de legesverordening is wel toegestaan. Onder
kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger vaststellen van tarieven van leges voor sommige
diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Voor
bouwwerken met een lage bouwsom brengen we bijvoorbeeld een tarief in rekening dat niet
kostendekkend is. Dit compenseren we met een overdekking bij de grote projecten met een
hoge bouwsom. De leges voor burgerzaken zijn niet altijd kostendekkend. De belangrijkste
oorzaak hiervan ligt in de door het Rijk gemaximeerde tarieven. Uit de hieronder ingevoegde
tabel blijkt dat er in 2021 sprake is van een overdekking. Dit is vooral het gevolg van hogere
legesopbrengsten voor de omgevingsvergunningen.
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Titel
hoofdstuk

Onderwerp

Taakveld

Titel 1

Algemene dienstverlening

1

Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

67.000

29.000

96.000

69.000

2

Reisdocument

0.2 Burgerzaken

269.000

54.000

323.000

271.000

84%

3

Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

187.000

58.000

245.000

311.000

127%

4

Verstrekkingen uit
basisregistratie personen

0.2 Burgerzaken

30.000

9.000

39.000

36.000

92%

5

Verstrekkingen uit het kiezersregister

0.2 Burgerzaken

0

0

0

0

6

Verstrekkingen op grond van
Wet bescherming persoonsgegevens

0

0

0

0

7

Bestuurs-stukken

0.4 Overhead

0

0

0

0

8

Vastgoedinformatie

0.2 Burgerzaken

0

0

0

0

9 t/m 19

Diversen

2.2 Parkeren

208.000

3.000

211.000

211.000

761.000

153.000

914.000

898.000

98%

487.000 1.711.000 2.375.000

139%

Subtotaal
Titel 2

Omgevings-vergunning

8.3 Wonen en
bouwen

Titel 3

Dienstverlening vallend onder
Europese Dienstenrichtlijn

1.2 Openbare
orde en veiligheid

Totaal

Aan leges toe te
rekenen lasten (incl
rente en btw)

Overhead Lasten
totaal

1.224.000

29.000

2.014.000

3.000

Baten

32.000

Dekking

72%

100%

9.000

28%

643.000 2.657.000 3.282.000

124%

Belangrijkste tarieven
De belangrijkste tarieven voor 2021 waren:
Belastingsoort

Tarief 2021

OZB voor woningen
-

Tarief eigenaar per WOZ-waarde

0,12%

OZB voor niet-woningen
-

Tarief eigenaar per WOZ-waarde

0,27%

-

Tarief gebruiker per WOZ-waarde

0,25%

Afvalstoffenheffing
-

Éénpersoonshuishouden

€ 258,72

-

Meerpersoonshuishouden

€ 316,68

-

Extra emmer groen voor gft-afval

-

Extra emmer grijs voor restafval

€ 147,96

-

Extra emmer blauw voor papier

€ 38,64

-

Extra emmer oranje voor plasticafval

€ 38,64

€ 64,32

Rioolheffing
-

Per object

€ 220,01

Hondenbelasting
-

1 hond

€ 25,68

-

2 honden

€ 64,20
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Lokale lastendruk
Onderstaand overzicht geeft de berekende belastingdruk voor Doetinchem in 2021. Het gaat
hierbij om de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing, de zogenaamde
gemeentelijke woonlasten. De volgende uitgangspunten golden bij de berekening van de
belastingdruk van 2021:
- gemiddelde woningwaarde van € 228.500;
- één- en meerpersoonshuishoudens.
De belastingdruk voor een bewoner die ook eigenaar is ziet er in 2021 als volgt uit:
OZB

Afval

Riool

Totaal

2021 Eenpersoonshuishouden

Jaar Soort huishouden

274,89

258,72

220,01

753,62

2021 Meerpersoonshuishouden

274,89

316,68

220,01

811,58

Kwijtscheldingsbeleid
In de belastingverordeningen is geregeld dat kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
verleend kan worden voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Kwijtschelding wordt
verleend op basis van de Rijksnormen. De kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnorm.
We hebben dit vastgelegd in het beleidsplan armoedebeleid 2018 - 2022. Er wordt rekening
gehouden met kwijtschelding als gevolg een aanpassing van de momenteel geldende
vermogenstoets en de mogelijkheid tot kwijtschelding voor zzp’ers. De kosten voor
kwijtschelding worden gedekt door een opslag op de tarieven voor afvalstoffenheffing en
rioolheffing. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de begrote en benutting van de
kwijtscheldingsbudgetten.
Soort kwijtschelding

Rekening 2021

Begroting 2021

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

573.000

441.000

Kwijtschelding rioolheffing

448.000

436.000

9.000

0

Kwijtschelding OZB

De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen
Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke belastingen heeft geleid tot onderstaande
belastingopbrengsten voor 2021. De gerealiseerde belastingopbrengsten hebben we vergeleken
met de begrote opbrengsten. Precariobelasting wordt geheven voor het in gebruik nemen van
gemeentegrond, zoals het inrichten van een terras of het innemen van een standplaats. De
precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond voor de inrichting van terrassen is tot en
met 7 november 2021 niet in rekening gebracht.
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Belastingsoort

Rekening 2021

Begroting 2021

OZB
-

Eigenaar
Gebruiker

woningen

7.520.000

7.580.000

niet woningen

3.233.000

3.266.000

niet woningen

2.624.000

2.717.000

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

7.724.000

7.916.000

Rioolheffing

6.081.000

5.957.000

Hondenbelasting
Parkeerbelastingen

149.000

123.000

2.307.000

3.483.000

Precariobelasting

55.000

87.000

Reclamebelasting

385.000

357.000

Belasting bedrijven investeringszone (BIZ)

182.000

193.000

74.000

75.000

112.000

153.000

Toeristenbelasting
Marktgeld
Leges:
-

Algemene dienstverlening

-

Omgevingsvergunning

-

Dienstverlening vallend onder Europese richtlijn

898.000

877.000

2.375.000

1.683.000

9.000

75.000
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2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Wat hebben we in 2021 gedaan aan risicogestuurd werken?
In deze paragraaf informeren we u over de wijze waarop we in 2021 ons risicomanagement
door middel van risicogestuurd werken hebben uitgevoerd. Daarnaast gaan we in op ons
weerstandsvermogen en kijken we naar de financiële kengetallen. Risicogestuurd werken is
onderdeel van de reguliere werkprocessen in de organisatie. De informatie erover gebeurt via
college- en raadsvoorstellen en in de documenten van de P&C cyclus. Twee onderwerpen hadden
het afgelopen jaar onze bijzondere aandacht, terwijl deze niet in de begroting 2021 zijn
vermeld. Eén onderwerp hield in 2021 niet alleen ons, maar de hele wereld in de greep: corona.
Het andere onderwerp is ‘rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl’ als onderdeel van
risicomanagement. In het vervolg van deze paragraaf informeren we u over deze onderwerpen.
Daarnaast informeren we u over de ontwikkelingen van risico’s in 2021 en de mate waarin ze
zich voordeden. In de jaarrekening achten we het niet zinvol om een weerstandsratio over het
afgelopen jaar te berekenen. Wel wordt u bij de toelichting op het resultaat 2021 in deze
jaarstukken, geïnformeerd over de financiële gevolgen van risico’s die zich daadwerkelijk
voordeden in 2021.
Coronavirus
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus (Covid-19). Ook
in 2021 moest het Rijk herhaaldelijk vergaande beperkende maatregelen nemen om de
gezondheid van de burgers te beschermen. Het Rijk trof vervolgens ook regelingen om de
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten te compenseren voor de
gevolgen van de maatregelen. In de verschillende P&C documenten bent u in 2021 daarover
geïnformeerd. Daarnaast heeft onze gemeente zelf ook diverse maatregelen i.v.m. de
coronacrisis genomen. Zo hebben we in het begin van de coronacrisis een coronareserve
ingesteld. Hieraan zijn steeds de Rijksbijdragen voor coronacompensatie toegevoegd. Vanuit
deze reserve zijn de door de gemeente gemaakte extra kosten betaald en de compensaties aan
maatschappelijke organisaties en instellingen. Daarnaast heeft de raad op 25 maart 2021
besloten om ‘compensatiemaatregelen voor corona’ te nemen (raadsbesluit 2021-21). Het
betreffen een tweetal regelingen:
1. De ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’: elke vereniging/ stichting kan onder
beperkte voorwaarden een eenmalige ondersteuningssubsidie corona ontvangen van
€ 250.
2. De ‘maatwerk corona-ondersteuning’ voor organisaties/ instellingen die een meer
omvangrijke ondersteuning vragen als gevolg van corona.
Tenslotte heeft het college op 22 december 2021 nog besloten over het Doetinchemse
Coronasteunpakket met bestaande, verlengde en nieuwe ondersteuningsmaatregelen. Daarmee
ontvangen verschillende groepen in de Doetinchemse samenleving die extra worden getroffen
door corona, een extra steuntje in de rug. Zie raadsmededeling 2021-112. Voor een verdere
toelichting op de impact van de coronacrisis op de gemeente Doetinchem wordt verwezen naar
paragraaf 9 van deze jaarstukken. In deze aparte paragraaf wordt nader ingegaan op de
gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente in 2021.
Rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl als onderdeel van risicomanagement
In het najaar van 2021 zijn we gestart met de implementatie van de
rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl. Naar verwachting dient het college van
burgemeester en wethouders vanaf het verslagjaar 2022 zelf de rechtmatigheidsverantwoording
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in de vorm van een rechtmatigheidsverklaring in de jaarstukken af te geven. Tot en met het
verslagjaar 2021 wordt dit nog door de accountant gedaan. In paragraaf 8 (Rechtmatigheid) van
deze jaarstukken beschrijven we de stappen die in 2021 zijn gezet en de context van de
rechtmatigheid. In deze paragraaf geven we een korte beschrijving van de inhoudelijke
verbinding tussen de rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl en het risicomanagement. Dit
heeft gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het risicomanagement. De
rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl brengt implicaties met zich mee. Om de
rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven zal er namelijk een deugdelijke en aantoonbare
grondslag moeten zijn. Dit vergt een (verdere) professionalisering van het risicomanagement in
2022. Op hoofdlijn betekent dit:
1. Risico’s worden fijnmaziger, frequenter en beter aantoonbaar geïnventariseerd,
geanalyseerd, gekwantificeerd en voorzien van beheersmaatregelen;
2. Beheersmaatregelen worden (nog) concreter gedefinieerd en uitgevoerd;
3. Beheersmaatregelen worden risicogericht en conform een controle-planning getoetst op
effectiviteit;
4. Als beheersmaatregelen blijkens toetsing niet effectief zijn worden er verbeteracties,
gedefinieerd, vastgelegd en (tijdig) uitgevoerd;
5. Het creëren van (nog) meer risicobewustzijn en-eigenaarschap bij medewerkers en
management.
Vanaf 2022 worden er jaarlijks per team risicoanalyses uitgevoerd. Van de teams die de
risicoanalyse reeds afgerond hebben zijn de belangrijkste risico’s, voor zover ze impact hebben
op de vermogenspositie, opgenomen in deze paragraaf. De meer fijnmazige systematiek van
risicobeoordeling zal er toe leiden dat er ook meer risico’s in beeld gaan komen. Het betreft dan
niet alleen financiële risico’s maar ook overige risico’s. Daarnaast zullen risico’s vanaf het
verslagjaar 2022 ook op een lager aggregatieniveau/meer gedetailleerd in deze paragraaf
gepresenteerd gaan worden om zodoende meer inzicht te verschaffen. Om de werking en de
aantoonbaarheid van het risicomanagement (verder) te verbeteren is een systematische
vastlegging van risico’s, beheersmaatregelen, interne controles en verbeteracties van essentieel
belang. In dit kader is er recent een voor(onderzoek) gestart om te kijken of een
risicomanagementapplicatie hierbij de juiste ondersteuning kan bieden. De stappen die worden
genomen om het risicomanagement (verder) te verbeteren vinden in nauwe afstemming met de
accountant plaats.
Risicogestuurd werken in 2021: wat werd verwacht en wat is gebeurd?
In deze jaarstukken evalueren we in hoeverre de in de geamendeerde begroting 2021
opgenomen risico’s zich hebben gemanifesteerd en welke onverwachte risico’s realiteit zijn
geworden. Dat verantwoorden we in het betreffende programma waarop het risico betrekking
heeft; deze paragraaf en/of bij de analyse van het jaarrekeningresultaat 2021. We beperken ons
tot de gebeurtenissen met de grootste impact.
Toelichting op de ontwikkeling van de risico’s in 2021
In de geamendeerde begroting 2021 waren onderstaande risico’s beschreven. We schetsen de
belangrijkste ontwikkelingen in 2021 bij deze risico’s.
1. Sociaal domein
Sinds het najaar van 2018 hebben we gewerkt aan het terugdringen van tekorten en
transformatie van het sociaal domein, onder de noemer ‘Taskforce financiële beheersing sociaal
domein’. De Taskforce had de opdracht om besparingen te realiseren die zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting. Het risico bestond dat de opgenomen taakstellingen niet worden
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gerealiseerd in het jaar waarin ze zijn geraamd. In 2020 is gebleken dat we binnen de begroting
zijn gebleven. Het college heeft het plan omarmd om “Grip op financiën” terug te brengen in
de lijn. Uw raad is hierin meegenomen en de projecten portefeuille vanuit de Taskforce wordt
door de organisatie in samenwerking met onze partners verder uitgewerkt. Binnen het sociaal
domein bestaan een aantal zogenaamde openeindregelingen, zoals jeugdzorg. Overschrijdingen
zullen in eerste instantie worden opgevangen binnen programma 2 Sterke Samenleving. In de
begroting van 2021 is aangegeven dat we gegeven de begrotingsomvang van het Sociaal
domein het realistisch achten om voor de risico’s in het Sociaal domein vanaf 2021 € 2 miljoen
weerstandscapaciteit in de algemene reserve te rekenen. In 2021 hebben we hier geen beroep
op hoeven doen.
Sociaal domein en corona
In tegenstelling tot 2020 hebben we in 2021 bij zorgaanbieders gezien dat slechts beperkte
meerkosten zijn gevraagd naar aanleiding van corona. In 2021 is voor de rechtmatige afrekening
met de aanbieders verantwoord over:
- De geleverde en gedeclareerde productie 2020 (reguliere productieverantwoording) en daarbij
aanvullend;
- De coronacompensatie bestaande uit de meerkosten.
De reguliere productieverantwoording 2021 en de meerkosten is besproken met en heeft de
goedkeuring van onze accountant. Deze werkwijze sluit aan bij het regionale advies en is
overeenkomstig de landelijke lijn.
2. Beschermd wonen
Binnen het sociaal domein vraagt het taakveld 6.81 (geëscaleerde zorg 18+) bijzondere
aandacht. Hierbij gaat het om Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en openbare
geestelijke gezondheidzorg. Taken die de gemeente Doetinchem als centrumgemeente uitvoert
voor de Achterhoekse gemeenten. Doetinchem heeft hiervoor Rijksmiddelen ontvangen en
hieruit de zorg en ondersteuning voor ca. 430 Achterhoekse cliënten in 2021 bekostigd. De
afgelopen jaren was er sprake van een overschot op deze middelen. Tegelijkertijd was het ook
onduidelijk wat de precieze organisatorische kosten waren die Doetinchem had voor het
uitvoeren van deze centrumtaak.
Op basis van bestuurlijke afspraken zijn naar rato van het aantal cliënten met een beschermdwonen-voorziening de middelen over de periode 2015-2018 in 2020 teruggevloeid naar de
Achterhoekse gemeenten en over de periode 2019-2020 in 2021. Over de volgende jaren zijn
eind 2020, na het opstellen van de begroting 2021 nadere afspraken gemaakt. Op basis van deze
jaarrekening is een overschot voor 2021 van € 4,5 miljoen becijferd. Dit betekent dat na
vaststelling van de jaarstukken op basis van de gemaakte afspraken naar rato van de
gemeentelijke cliënten aantallen berekend zal worden wat de zeven regiogemeenten van
Doetinchem ontvangen.
3. Verbonden partijen
Tot de verbonden partijen behoren o.a. de gemeenschappelijke regelingen (GR’s) en de
gemeentelijke BV’s. Zie hiervoor paragraaf 6 verbonden partijen van deze jaarstukken. Vanaf de
begroting 2021 hebben we onze systematiek voor de nominale ontwikkelingen vernieuwd. Die
geldt ook voor onze verbonden partijen. De nieuwe systematiek leidt jaarlijks tot een
nauwkeurige berekening van de kosten van nominale ontwikkelingen, ook voor de verbonden
partijen. Dat leidt (veelal) tot een hogere aanmelding voor nominale ontwikkelingen in de
gemeentebegroting. Daar staat ook weer tegenover dat het risico op de verbonden partijen
aanzienlijk verlaagd. Blijft, dat enkele van onze gemeentelijke BV’s (Buurtplein en Buha) risico’s
melden in hun begrotingen.
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Met hen zijn we zowel als aandeelhouder alsmede als opdrachtgever in gesprek over hun eigen
mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor een totaal sluitende bedrijfsbegroting.
4. Ontwikkellocaties: grondexploitaties en gebiedsontwikkelingsprojecten
In paragraaf 7 grondbeleid van deze jaarstukken en het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties
(MPO) 2022 wordt u uitgebreid geïnformeerd over de resultaten en ontwikkelingen van de
grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen. Het MPO wordt gelijktijdig met de jaarstukken
2021 aan uw raad voorgelegd. De resultaten 2021 uit het MPO worden in het rekeningresultaat
van deze jaarstukken verwerkt. Zie de toelichting op het rekeningresultaat.
5. Garanties en leningen
Bij de garanties en geldleningen moest de gemeente Doetinchem de garantie van de SAZA
Topsporthal in 2021 invullen. De gemeente is in 2021 als borgsteller aangesproken voor betaling
van de rente termijnen tot een totaalbedrag van € 91.002. Dit bedrag is meegenomen in het
resultaat 2021 (SAZA) in deze jaarstukken. De SAZA topsporthal maakt bij de start geen
onderdeel uit van het Sportbedrijf Doetinchem BV die per 1 januari 2021 van start is gegaan.
Personeelshypotheken
De analyse van het hypothekenbestand van de gemeente Doetinchem levert in vergelijking tot
2020 op, dat in 2021:
- Het risicobedrag (hypotheek vs. WOZ) verder is afgenomen met €124.000 (van € 136.840 naar
€12.840).
- Het aantal hypotheken in de portefeuille verder is afgenomen van 39 naar 30.
Enerzijds is in 2021 verdere sturing gegeven op de afbouw van de hypotheken in het bestand
van de gemeente. Anderzijds werkt de huidige huizenmarkt positief op het risico van de
gemeente Doetinchem. Bij dit laatste is, zeker in vergelijk tot 2020, duidelijk zichtbaar dat de
explosieve ontwikkeling van de huizenprijzen sterk van invloed is op het aanwezige risico dat
resteert uit 2021. De ontwikkeling is samengevat goed en het risico is over 2021 substantieel
afgenomen.
6. Subsidies van derden
In 2021 hebben zich geen risico’s voorgedaan bij subsidies van derden.
7. Gemeentefonds: reguliere risico’s
De ontwikkelingen van het Gemeentefonds worden verantwoord in programma 4 Organisatie
en financiën. De afwijkingen in de algemene uitkering Gemeentefonds worden daar nader
toegelicht. De (voordelige) afwijkingen als gevolg van de meicirculaire 2021 zijn verwerkt in de
2e bestuurlijke monitor 2021. De afwijkingen 2021 uit de september- en decembercirculaire 2021
Gemeentefonds zijn in de jaarrekening 2021 verantwoord.
8. Herverdeling Gemeentefonds
De herverdeling Gemeentefonds heeft pas gevolgen vanaf 2023.
9. Algemene basis algemene reserve onvoorziene risico’s
Niet alle risico’s kunnen worden voorzien of met ramingen worden onderbouwd. We houden
voor dergelijke risico’s een basisreserve aan. Daarom hanteren we een algemene basis in onze
algemene reserve voor onvoorziene risico’s van € 2 miljoen. Uit deze algemene basis dekken we
ook de risico’s voor kapitaallasten en lopende procedures als specifieke risico’s.
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Kapitaallasten
Bij de kapitaallasten hebben zich in 2021 geen risico’s voorgedaan. Het resultaat van de
kapitaallasten worden verantwoord in programma 4 Organisatie en financiën. De afwijkingen in
de kapitaallasten worden daar nader toegelicht.
Handhavingstraject tegen milieubedrijf
Eind 2021 is gestart met het definitief afvoeren van de opgeslagen vloeistoffen met PFAS van
het milieubedrijf aan de Voltastraat 86a. De bodem- en grondwater sanering en de
ontmanteling van de silo’s zijn in gang gezet of werden voorbereid. Inmiddels is er ook een
subsidie toegekend maar onzeker is nog of deze subsidie toereikend zal zijn en voor welke
onderdelen in het proces en uitgaven deze subsidie ingezet mag worden. Er is nog steeds kans
dat de gemeente in de komende jaren een deel van de kosten voor haar rekening moet nemen .
10. Risico’s i.v.m. landelijke en regionale beleidsontwikkelingen
In de begroting 2021 zijn onder deze noemer risico’s genoemd bij de Omgevingswet, de
gemeentelijke bijdrage aan de Regiodeal en de SAZA. Bij de eerste twee onderwerpen hebben
zich geen risico’s voorgedaan. Bij de SAZA wel; zie daarvoor de toelichting onder 3. Verbonden
partijen.
Relevante gebeurtenissen na 2021
In februari 2022 is er een invasie van Rusland op de Oekraïne begonnen en sindsdien is er een
Russisch-Oekraïense Oorlog gaande. De gevolgen van de spanningen rond Oekraïne en de
daarmee samenhangende economische ontwikkelingen kunnen een negatief effect hebben op
het risicoprofiel en de daaraan gekoppelde weerstandsfactor.
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. Voor de begroting 2021 gold dat de
ondernorm van de ratio was bepaald op 1,0 en de bovennorm op 1,5. In de begroting 2021 werd
geconstateerd bij confrontatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de berekende
benodigde weerstandscapaciteit, dat de gemeente Doetinchem in 2021 met een weerstandsratio
van 0,84 over voldoende weerstandsvermogen zou beschikken. Het resultaat van deze
jaarrekening leidt ertoe dat ruim € 10 miljoen wordt bestemd voor de algemene reserve. Dit
leidt tot een krachtige verbetering van onze weerstandscapaciteit in de komende jaren.
Bij het vaststellen van de geamendeerde begroting 2022 heeft de raad op 4 november 2021
besloten (raadsbesluit 2021-95) om de normen voor de weerstandsratio te verhogen en de
ondernorm te bepalen op 1,0 en de bovennorm op 1,5. Daarmee waarborgen we voor de
toekomst een goede basis voor onze financiële positie, met het oog op nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen en nog niet te kwantificeren risico's. Beneden de ondernorm dienen
maatregelen te worden genomen om de weerstandscapaciteit aan te vullen en/of de risico’s te
beperken. Boven de norm geeft ruimte om de weerstandscapaciteit in te zetten voor andere
doeleinden. Bij de afwegingen hierover worden ook de financiële kengetallen ‘solvabiliteit’ en
‘schuldpositie’ betrokken.
Financiële kengetallen
Sinds enkele jaren nemen we in de jaarstukken financiële kengetallen met toelichting op in deze
paragraaf. Deze vijf kengetallen zijn vastgesteld in het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). De berekeningswijze is vastgelegd in een ministeriële regeling.
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Omdat de rente en schulden van verstrekte leningen en grondvoorraden niet drukken op onze
begroting hebben we aan de verplichte kengetallen toegevoegd het kengetal netto schuldquote
gecorrigeerd met verstrekte leningen en de solvabiliteitsratio exclusief verstrekte leningen en
grondvoorraden. Hieronder leest u een overzicht van de financiële kengetallen. Vervolgens
geven we een toelichting bij ieder kengetal.
Financiële kengetallen

rekening 2020

begroting 2021

rekening 2021

1 Netto schuldquote

71%

94%

67%

1a Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

66%

85%

62%

2 Solvabiliteitsratio

20%

16%

23%

2a Solvabiliteitsratio excl leningen en grondvoorraden

25%

21%

28%

3 Kengetal grondexploitatie

16%

20%

14%

0,76%

2,06%

1,82%

95%

95%

101%

4 Structurele exploitatieruimte
5 Belastingcapaciteit: woonlasten als % van landelijk gemiddelde

Toelichting op de financiële kengetallen
De vijf kengetallen zijn vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV); hun
berekeningswijze is vastgelegd in een ministeriële regeling. Twee belangrijke factoren
nuanceren het beeld. Ten eerste kan een grote portefeuille uitgeleende gelden aan derden en
aan verbonden partijen het beeld vertekenen. Ten tweede kunnen grote voorraden bouwgrond
(inclusief bouwgrond in exploitatie) het beeld vertekenen. Bij de uitgeleende gelden wordt de
rente doorberekend. Met de ontvangen aflossing van het uitgeleende geld wordt onze schuld
afgelost. Bij de voorraden bouwgrond wordt onder normale condities de rente van de
financiering voor de aankoop bijgeschreven bij de voorraad. De rente drukt zodoende niet op
de exploitatie. Bij de verkoop van de kavels worden de rentekosten van deze schulden goed
gemaakt. Ook worden met de verkoopopbrengsten de leningen afgelost.
Netto schuldquote
Bij de netto schuldquote worden alle schulden, verminderd met geldelijk bezit, afgezet tegen
alle inkomsten minus de reserve mutaties. De omvang van de inkomsten bepaalt in belangrijke
mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Een lagere netto schuld in combinatie met
een hogere inkomsten zorgt voor een lagere schuldquote ten opzichte van de begroting.
In 2021 hoefden we minder te lenen dan begroot enerzijds doordat de kredieten nog niet
volledig zijn uitgegeven anderzijds doordat we geld hebben over gehouden in onze
begroting. Hierdoor hoefde er minder geleend te worden. De hogere inkomsten ontstaan
onder andere door verkoop gronden en ontvangen subsidies of uitkeringen. Een deel van onze
schuld zijn we aangegaan om deze vervolgens door te lenen. Daarom wordt ook de netto
schuldquote berekend gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. De provincie Gelderland geeft
de volgende norm: zodra de netto schuldquote boven 130% is, is sprake van een zeer hoge
schuld. Is de quote hoger dan 100%, dan is waakzaamheid geboden. Tot 100% is deze
voldoende.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen afgezet tegen het balanstotaal (eigen en vreemd
vermogen samen). Het cijfer geeft weer in hoeverre gemeentelijke bezittingen zijn betaald met
eigen middelen. Wanneer we het balanstotaal zouden verlagen door grondverkopen en/of door
aflossingen van verstrekte leningen waarmee onze schulden kunnen worden afgelost, dan
wijzigt de solvabiliteitsratio. Deze balansverkorting leidt tot een solvabiliteitsratio van 24%.
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De provincie Gelderland acht een solvabiliteit lager dan 20% risicovol, tussen 20% en 50%
voldoende en boven 50% minst risicovol.
Kengetal grondexploitaties
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de boekwaarde van de grondpositie is ten
opzichte van de jaarlijkse baten van de gehele gemeentebegroting. Gemeenten met gronden
met een lage boekwaarde lopen minder risico dan gemeenten met een hoge boekwaarde. De
provincie Gelderland stelt geen norm voor dit kengetal. Alleen de boekwaarde afgezet tegen de
totale baten zegt immers weinig. Om te kunnen beoordelen of een gemeente goed scoort met
haar grondbedrijf, moeten ook afzetprognoses en getroffen voorzieningen beoordeeld worden.
Wij doen de beoordeling en bijstelling jaarlijks via het Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties
(MPO) en onze accountant beoordeelt deze vanuit zijn verantwoordelijkheid.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de begroting is. Ook geeft
het aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen en/of er ruimte is
voor nieuw beleid. Voor de berekening zoals die nu is voorgeschreven moeten we het saldo van
structurele baten en lasten delen door de totale baten minus de onttrekking aan de reserves.
Het kengetal moet hierdoor minimaal groter dan 0 zijn, anders duidt dit op een tekort in de
structurele ruimte.
Belastingcapaciteit: woonlasten als percentage van het landelijk gemiddelde
Bij dit kengetal worden de Doetinchemse woonlasten van een gezin bij gemiddelde WOZwaarde afgezet tegen het landelijk gemiddelde tarief van het jaar vóór het begrotingsjaar. Het
gaat om de woonlasten: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Aanpassingen van deze
belastingen beïnvloeden het percentage van de belastingcapaciteit. Het veranderen of vervallen
van de hondenbelasting heeft geen invloed op dit kengetal. Is het kengetal lager dan 100%, dan
zijn de woonlasten in Doetinchem iets hoger dan gemiddeld in Nederland.
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3. Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Buha is de verbonden uitvoeringsorganisatie van de gemeente Doetinchem als het gaat om het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op basis van de gemaakte afspraken tussen
opdrachtgever (gemeente Doetinchem) en opdrachtnemer (Buha BV) (OGON) worden de
kapitaalgoederen onderhouden volgens de samenwerkingsovereenkomst en bijhorende
dienstenkaarten.
Waar gaat deze paragraaf over?
Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die
regelmatig onderhoud vergen, zoals wegen, gebouwen, groen, riolering en watervoorziening.
Het onderhouden van kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo optimaal mogelijk
functioneren van de gemeente, onder meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer
en recreatie.
Overzicht beheerplannen voor begrotingsjaar 2021
Vastgesteld in

Looptijd t/m

Wegen1

Beheerplannen

2021

2031

Riolering2

2016

2021

Groen

2017

2027

Gebouwen

2015

2021

Civieltechnische kunstwerken3

2020

2021

Openbare verlichting4

2015

2020

1 Het beleidsplan Wegen 2021-2031 is op 30 september 2021 vastgesteld (raadsbesluit 2021-83).
2 Het huidige GRP wordt verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het nieuwe beleid rondom riolering, water,
klimaatadaptatie wordt opgenomen binnen de Omgevingsvisie en plannen. Jaarlijks wordt een Rioolbeheerplan gemaakt waar
de geplande werkzaamheden voor het komende jaar genoemd zijn.
3 Het nieuwe beheerplan Civieltechnische kunstwerken is niet meegenomen in het nieuwe beleidsplan Wegen 2021-2031. Het
nieuwe beheerplan Civieltechnische kunstwerken wordt in de eerste helft van 2022 vastgesteld.
4 Het opstellen van het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting 2022-2027 heeft meer tijd geduurd dat oorspronkelijk gedacht
dit door mede de coronaperikelen. Het nieuwe beheerplan Openbare verlichting wordt in de eerste helft van 2022 vastgesteld.

Kapitaalgoed wegen
Te onderhouden kapitaalgoederen
De omvang van het gemeentelijke wegennet bedraagt ongeveer 3.700.000 m2 verharding.
- 53 % elementenverhardingen (betontegels en klinkerverhardingen);
- 42 % asfalt;
- 1 % cementbeton
- 4 % half- en onverhard (zandwegen in het buitengebied).
Het beleidskader
De beleidskaders:
- Mobiliteitsvisie 2016-2026;
- Uitvoeringsprogramma mobiliteit;
- Wegcategoriseringplan 2009;
- Nota Verkeerslichten 2013;
- Beheerplan Verkeersinstallaties 2016;
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- Richtlijnen, normen en instrumenten voor het wegontwerp van het Centrum voor regelgeving
en Onderzoek in de Grond- water en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).
De leidraad voor onderhoud van de wegen is de systematiek voor rationeel wegbeheer van het
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- water en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek (CROW). Jaarlijks houden we een weginspectie en wordt een meerjarig
beheer- en onderhoudsplan opgesteld. In het beheerplan wegen wordt jaarlijks aangegeven
welk onderhoud uitgevoerd is, wat de kwaliteit is van het wegennet en welke
onderhoudsmaatregelen met bijbehorende financiën de komende jaren uitgevoerd worden.
Het nieuwe beleidsplan Wegen is in 2021 aan het college van burgemeester en wethouders en
de raad voorgelegd en vastgesteld. Daarnaast is er een amendement aangenomen om ook de
elementenverharding op het kwaliteitsniveau basis te onderhouden. Door het toegekende extra
budget is de verwachting dat de kwaliteit van de wegen weer zal gaan toenemen.
Financiële consequenties in de begroting
De raad heeft besloten voor 2021 een incidentele besparing van € 300.000 door te voeren op
wegen. Voor 2021 is deze besparing gerealiseerd.
Stand van zaken planuitvoering begroting 2021
De uitvoering van het reguliere onderhoud wegen loopt volgens planning. Verder zijn de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Europaweg;
- IJzervoortseweg;
- Kajuitstraat;
- Heidedijk;
- Heggenveld;
- Leemkuilseweg;
- Onderhoud markeringen;
- Onderhoud zandwegen;
- Slijtlagen en deelreparaties asfaltwegen.
Kwalitatieve indicatoren voor kapitaalgoed wegen
Product Wegen
Kwaliteit totaal areaal verhardingen
Norm CROW totaal areaal verhardingen
Kwaliteit areaal asfaltverhardingen
Norm CROW asfaltverhardingen
Kwaliteit areaal elementenverhardingen
Norm CROW elementenverhardingen

Voldoende

Matig

92%

2%

Onvoldoende
6%

77-87%

9-14%

4-9%

88%

5%

8%

75-85%

10-15%

5-10%

95%

1%

4%

80-90%

7-12%

3-8%

Voor het totale area wegen is nog geen sprake van achterstallig onderhoud. Echter we zien dat 8% van het asfaltareaal
onvoldoende van kwaliteit is. Dit percentage is ten opzichte van 2020 met 1% gestegen. Dit valt nog wel binnen de normen die
het CROW daaraan stelt (5-10%).
Bij het nieuwe beleidsplan Wegen 2021-2031 is extra onderhoudsbudget toegekend om het onderhoudsniveau van de
infrastructuur op peil te houden en te voorkomen dat onveilige situatie of kapitaalvernietiging ontstaat.

Kapitaalgoed riolering
Te onderhouden kapitaalgoederen
- 380 km vrijverval riool;
- 17,5 km persleiding;
- 9.000 stuks inspectieputten;
- 19.750 straatkolken;
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- 25 overstorten;
- 7 randvoorzieningen / bergbezinkbassins;
- 48 rioolgemalen;
- 491 drukrioolunits;
- 123 IBA’s (individuele behandeling afvalwater).
Het beleidskader
De volgende doelen zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 (GRP):
- Duurzame bescherming van de volksgezondheid;
- Handhaving van een goede leefomgeving;
- Duurzame bescherming van natuur en milieu.
Deze doelstellingen bereiken we door:
- Het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering;
- Het renoveren van rioolgemalen, mechanische riolering en IBA’s;
- Het renoveren, vervangen en vernieuwen van riolen;
- Het dagelijkse beheer en onderhoud aan rioolgemalen, drukriolering, IBA’s, kolken en de
overige rioleringssystemen.
Door het afkoppelen van verharde oppervlakten wordt geanticipeerd op de klimaatverandering
door afvalwater en hemelwater te scheiden. Zo wordt de kans op wateroverlast vanuit de
gemengde rioolstelsels verkleind. Jaarlijks inspecteren we een deel van het rioolstelsel, alle
gemalen, drukrioleringsunits en IBA’s.
Financiële consequenties in de begroting
De verwachting is dat de komende jaren door de maatregelen vanuit het Delta Programma
Ruimte Adaptatie (DPRA) de uitgaven zullen stijgen. De maatregelen rondom riolering, water,
klimaatadaptatie wordt opgenomen binnen de Omgevingsvisie en plannen. De financiële
consequenties worden in de begroting 2023 meegenomen.
Stand van zaken planuitvoering begroting 2021
Het reguliere onderhoud aan de riolering is volgens planning uitgevoerd. Verder zijn de
onderstaande onderzoeken en projecten gestart/uitgevoerd.
Onderzoek:
- Dit jaar heeft in het teken gestaan van het vertalen van de stresstesten en de risicodialogen
naar een uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2022-2026. Hieruit zullen gebieden naar voren
komen die we samen met de gemeente aan gaan pakken. Buha heeft hier ambtelijk al een
voorzet voor gedaan en gaat dit in 2022 samen met de Adviseur Klimaat en Water die bij de
gemeente Doetinchem is aangesteld verder uitwerken. Deze adviseur zal de trekker worden van
de klimaatadaptatie en daar gaan ook take naar verschuiven.
- Onderzoek en gesprekken met de Esbro in Wehl naar aanleiding van hoge concentraties H2S
en methaan, waardoor de riolering behoorlijk aangetast is. Dit onderzoek is in 2018 gestart en
loopt door tot en begin 2022 zijn de laatste onderzoeken. De ODA, ODRN en het waterschap
zitten nu ook aan tafel, i.v.m. een herziening van de milieuvergunning. Dit gaat misschien
kansen bieden. De Ebro loost nml. Een keer zoveel afvalwater als in de milieuvergunning staat.
- Onderzoek gedaan naar VGS 2.0 in Dichteren om meer “schoon” regenwater naar het
oppervlaktewater te brengen i.p.v. naar de RWZI. Voorstel ligt nu bij het waterschap die dit
intern verder kort gaat sluiten. Hun eerste reactie was positief. Onze wens/planning is om dat in
2023 uit te gaan voeren;
- Onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor Blauwe Aders (fysieke hemel waterstromen,
boven- en ondergronds) in de Pas en Oosseld.
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Binnen het vervangingsplan zijn de volgende investeringen uitgevoerd:
- In 2021 is de laatste fase van de renovatie van de mechanische riolering uitgevoerd. De
werkzaamheden bestonden uit het vervangen van 4 pompunits, 147 pompen, 127 stuks
leidingwerk en 110 besturingsunits inclusief buiten opstellingskast en het leveren en plaatsen
van 146 afsluiters bij de mechanische riolering;
- Vervangen van ca. 250 meter hoofdriool in de Brouwerskamp, incl. nieuwe bestrating en
uitleggers;
- Relinen van 154 meter vrijverval riolering en 1 inspectieput in de Wilgenhage;
- Relinen van 270 meter vrijverval riolering en 4 inspectieputten in de J.F. Kennedylaan;
- Relinen van 90 meter vrijverval riolering en 3 inspectieputten op het bedrijventerrein A-18 in
Wehl, a.g.v. H2S aantasting door Esbro;
- Relinen van 265 meter vrijvervalriolering en 6 inspectieputten in de Pattonstraat e.o.;
- Afkoppelen van ca. 900 m2 verharding in de Gerstdreef;
- Afkoppelen van circa 7.000 m2 verhard oppervlak van de gemengde riolering in Nieuw-Wehl, is
in 2020 gestart en in 2021 afgerond;
- Vervangen beschoeiing nabij de Alpen en Apennijnen.
De onderstaande investering is in 2018 voorbereid en wacht op uitvoering i.v.m. ruimtelijke
ontwikkeling:
- Verruimen van de afvoerleiding De Bongerd.
In 2021 is wederom goed gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling voor het afkoppelen van
woningen. In totaal zijn 86 woningen geheel of gedeeltelijk afgekoppeld. Hiermee is circa 7.000
m2 dakoppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering. Daarnaast heeft Elver in Nieuw Wehl
ca. 1.800 m2 afgekoppeld van diverse gebouwen op hun terrein, waarvoor ze ook een subsidie
hebben ontvangen.
Kwalitatieve indicatoren voor kapitaalgoed riolering
Product Afvalwatersysteem
Aanlegperiode riolering:

Voldoet aan doelen, functionele eisen en maatstaven GRP 2016-2021

16% ouder dan 1970

Ja

31% tussen 1970 en 1989

Ja

38% tussen 1990 en 2009

Ja

16% na 2010

Ja

Ouderdom is echter niet alleen maatgevend voor de kwaliteit van de riolering. De aantasting door afvalstoffen en gassen,
invloeden van de omgeving zoals, boomwortels, zettingen van de ondergrond, grondwater ed, zijn mede maatgevend voor de
kwaliteit van de riolering.

Kapitaalgoed groen en spelen
Te onderhouden kapitaalgoederen
Plantsoenen, bermen, parken, bospercelen inclusief de daar binnen aanwezige technische
voorzieningen.
- Openbaar groen ca. 568 ha.;
- Bomenbestand ca. 35.729 stuks;
- Speeltoestellen 646 stuks.
Het beleidskader
Het technisch en functioneel in stand houden van de openbare groen- en
recreatievoorzieningen op het niveau ‘eenvoudig’ binnen de budgettaire kaders. Voldoen aan
de wettelijke zorgplicht met betrekking tot bomen, groen en spelen.
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Met de instandhouding wordt concreet bedoeld het onderhoud en de noodzakelijke vervanging
van bomen en overig groen op het land en in het water, zodanig dat de voorzieningen in stand
blijven op het kwaliteitsniveau ‘eenvoudig’ zoals vastgesteld in de Beeldkwaliteitcatalogus /
Structuurvisie / Groenstructuurplan. (In de programmabegroting 2012 zijn de kwaliteitsniveaus
aangepast naar ‘eenvoudig’).
Stand van zaken planuitvoering begroting 2021
De onderhoudsniveaus zoals deze zijn vastgelegd in de beeldkwaliteit catalogus worden
gehaald, 1/3 van de werkzaamheden is uitbesteed aan de markt.
Doetinchem werkt met het Wijkbedrijf: een slimme combinatie van eigen vakmensen, mensen
van het werkvoorzieningsschap en wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het
wijkbedrijf doet ruim 2/3 van de werkzaamheden binnen de gemeente Doetinchem.
Het reguliere werk is volgens planning uitgevoerd.
-Inspectie 1/3 deel van het bomenbestand;
-Onderhoud 1/3 deel van het bomenbestand;
-Onderhoud openbaar groen, bos en natuur;
Uitvoering gegeven aan het bestek ruw gras, gazon, sierplantsoen en schapenbegrazing.
Bestrijding invasieve exoten
In totaal zijn er op dit moment 192 locaties geregistreerd waar de Japanse Duizendknoop is
aangetroffen. Het betreft circa 8.250 m2. Dit jaar is gestart met de bestrijding op 44 locaties
(circa 2.150 m2).
Met betrekking tot de eikenprocessierups is de plaagdruk in 2021 lager gebleken dan
voorgaande jaren. Er is aandacht voor het verhogen van biodiversiteit, bijvoorbeeld door het
aanleggen bloemrijk gras en gebruik van diverse soorten beplantingen.
Kapitaalgoed gebouwen
Te onderhouden kapitaalgoederen
- 12 binnensportaccommodaties;
- 6 buitensportaccommodaties;
- 2 wijkcentra;
- 1 welzijnsgebouw;
- 3 cultuurgebouwen;
- 2 gebouwen eigen huisvesting gemeente Doetinchem;
- Huisvesting Buha;
- 2 centra voor kinder-, en peuteropvang;
- 3 gebouwen op de begraafplaatsen;
- Riool, - trafo en nutsgebouwen;
- Diverse gebouwen molens, kinderboerderij en opstallen Koekendaal etc.
- Kunstwerken.
Het beleidskader
Het gemeentelijk vastgoed wordt beheerd en geëxploiteerd vanuit het Vastgoedfonds.
Uitgangspunt hierbij is dat er gewerkt wordt vanuit een sluitend meerjarenperspectief. Het gaat
om beleidsondersteunend of strategisch vastgoed. Bij de instelling van het Vastgoedfonds heeft
de gemeenteraad besloten om het onderhoud aan de accommodaties op een sober
onderhoudsniveau 4 volgens de NEN 2767 uit te voeren tot en met 2017. Vervolgens is door de
raad bij de evaluatie van het Vastgoedfonds besloten om deze maatregel te verlengen tot en
met 2021. De raad heeft eind 2019 bij de keuzerichtingen besloten tot de verkoop van een
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aantal gemeentelijke panden. In 1e bestuurlijke monitor 2021 is hierover gerapporteerd dat de
keuzerichting is gerealiseerd.
Financiële consequenties in de begroting 2021
Voor het onderhouden van het gemeentelijk vastgoed is voor 2021 voor het onderhoud een
bedrag geraamd van € 1.272.000. In de keuzerichtingen is voor 2021 een bezuiniging
opgenomen van € 500.000 incidenteel uit de verkoop van accommodaties. De
verkoopopbrengsten zijn toegevoegd aan de reserve vastgoed. Ook de incidentele besparing
voor 2021 is hiermee gerealiseerd.
Stand van zaken planuitvoering begroting 2021
Naast het reguliere werk zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Begeleiding overgang werkzaamheden Sportbedrijf/ Sport ID
- Nieuw Vastgoedmanagementsysteem aangeschaft, onderhoudspakket is in gebruik en
afgerond. Beheersprogramma voor monitoring onderhoudsproces is ingericht. Contracten zijn
ingevoerd;
- Verkoop peuterspeelzaal Pippeloentje;
- Verkoop Fabriekstraat 49;
- Voorbereiding verkoop Roerstraat 17, verwachte levering 2022;
- Verkoop voormalige Martinusschool, verwachte levering in 2022;
- Zoekvraag huisvesting Kentalis uitwerkin in 2022;
- Voorbereiding evaluatie Vastgoedfonds, afronding in 2022;
- Tijdelijk beheer Kerkstraat 3 in Wehl;
- Advisering aanpassingen klimaatinstallaties Gruitpoort.
Kwalitatieve indicatoren voor kapitaalgoed gebouwen
Product Accommodaties
Onderhoudsniveau Conditiescore conform
NEN 2767

Sober Sprake van onderhoudsschade en
onderhoudsbehoefte

Voldoet aan
onderhoudsniveau 4

Kapitaalgoed civieltechnische kunstwerken
Te onderhouden kapitaalgoederen
We beheren 87 grote civieltechnische kunstwerken:
- 5 beweegbare bruggen
- 59 bruggen (beton/staal/hout)
- 9 tunnels
- 10 steigers
- 1 geluidsscherm
- 2 kademuren
- 1 flaneersteiger
Het beleidskader
Het in stand houden van de civieltechnische kunstwerken op het kwaliteitsniveau ‘eenvoudig’
zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2012. De gebruikers moeten de kunstwerken veilig
kunnen gebruiken. In de wegenverkeerswet staat dat de wegbeheerder maatregelen moet
treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Net als bij wegbeheer wordt naar
duurzaamheid gekeken ter voorkoming van kapitaalvernietiging.
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Stand van zaken planuitvoering begroting 2021
Het reguliere onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken is volgens planning uitgevoerd.
Verder zijn de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:
- Inspecties van de kunstwerken uitgevoerd;
- Er zijn bij diverse houten brugdek planken vervangen.
De uitvoering van de vervanging van de centrale bediening van de beweegbare bruggen is in
2020 gestart. Dit project is in 2021 vast gelopen en momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd
naar het vervolg traject.
Product Kunstwerken
Norm NEN 2767-4
Brug beton

Redelijk

Beweegbare brug

Redelijk

Brug hout

Redelijk

Brug staal

Redelijk

Geluidsscherm

Goed

Kademuur

Redelijk

Steiger

Redelijk

Tunnel

Redelijk

Kapitaalgoed openbare verlichting
Te onderhouden kapitaalgoederen
De openbare verlichting binnen de gemeentegrenzen totaal ongeveer 13.075 lichtmasten.
Het beleidskader
De kaders (Beleidsplan openbare verlichting 2015-2020) zijn:
- Verlichten op maat;
- Het tegengaan van lichtvervuiling en lichtoverlast;
- Het toepassen van duurzame materialen en het benutten van de technische levensduur;
- In 2020 20% minder energie gebruiken dan in 2013;
De kaders voor de komende periode (op te stellen Beheerplan 2022-2027) zijn:
- Verlichten op maat;
- Het tegengaan van lichtvervuiling;
- Het toepassen van duurzame materialen en het benutten van de technische levensduur;
- Het energieverbruik verminderen;
- Producten circulair inkopen.
Financiële consequenties in de begroting 2021
In 2022 wordt het nieuwe beheersplan Openbare Verlichting 2022-2027 aan het college van
Burgemeester en Wethouders voorgelegd. In de Begroting 2023 worden de financiële gevolgen
meegenomen.
De kosten van energieleveranties (kWh-prijzen) zijn in 2021 bijna 500% gestegen. In de
totaalprijs betekent dit bijna een verhoging van kosten met circa 65%. Dit is in het beheersplan
als risico opgevoerd. Voor 2022 lijken de kWh-prijzen op dit niveau te blijven. Ook de
inflatiecorrectie op het raambestek laat een prijsverhoging van circa 11 % zien. In 2022 worden
de gevolgen van het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting 2022-2027 in beeld gebracht.
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Stand van zaken planuitvoering begroting 2021
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
- Ca. 200 stuks conventionele armaturen vervangen door Led-armaturen;
- Naar aanleiding van deze inspectie zijn circa 155 masten vervangen;
- Normaal onderhoud gepleegd zoals het vervangen van lampen die defect zijn.
- Er is een verlichtingsplan gemaakt en uitgevoerd voor de Europaweg.
Financieel overzicht
Voor het uitvoeren van het onderhoud op onze kapitaalgoederen is door de raad budget
beschikbaar gesteld. Het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt voornamelijk gedaan door
Buha bv. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. Onderstaande tabel laat de uitgaven per product,
exclusief de investeringslasten zien.
Taakveld
nummer

Product omschrijving

2.1

Wegen, straten en pleinen e.d.

2.1

Openbare verlichting

5.7

Openbaar groen

5.7

Speelvoorzieningen (groen)

7.2

Riolering en watervoorziening
Jaarlijks bedrag voor het periodiek onderhoud
voor de gebouwen

Rekening
2021

Gewijzigde
Begroting 2021

Geamendeerde
Begroting 2021

3.559.000

3.559.000

372.000

372.000

3.600.000
370.000

5.081.000

5.075.000

4.797.000

179.000

179.000

178.000

1.960.000

1.960.000

1.950.000

936.000

936.000

1.272.000
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4. Financiering
Waar gaat deze paragraaf over?
Om onze bezittingen te financieren is geld nodig. Dit kan ons eigen gespaarde geld zijn of van
derden geleend geld. Omdat geld lenen geld kost, is de uitvoering van ons financieringsbeleid
een risicovolle taak. Deze taak is daarom gebonden aan wettelijke kaders (met name de wet
Fido en de wet Hof) en aan kaders in het door het college vastgestelde treasurystatuut. In deze
paragraaf gaan we in op ons financieringsbeleid en de beheersing van de risico’s.
Welke beleidsdocumenten vormen de basis voor deze paragraaf?
In het treasurystatuut hebben we kaders gesteld ten aanzien van financiering.
Wat willen we bereiken?
Het gemeentelijk financieringsbeleid is erop gericht om:
- te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
- de risico’s die met deze transacties verbonden zijn te beheersen;
- de rentekosten van de leningen zoveel mogelijk te beperken;
- de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en
financiële posities te beperken.
Onze uitgangspunten daarbij zijn:
- Onze schulden zijn niet hoger dan de waarde van onze bezittingen.
- In de begroting wordt de rente voor nieuwe leningen gebaseerd op prognoses van
gerenommeerde instellingen waarbij voorzichtigheidshalve een opslag wordt gehanteerd.
- Wij proberen de kasgeldlimiet optimaal te benutten vanuit de gedachte dat rente van
kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen.
Wat hebben we gedaan in 2021?
Om onze investeringen te financieren gebruiken we ons eigen gespaarde geld in de reserves en
voorzieningen en lenen we geld. Wat betreft de langlopende geldleningen (dat zijn leningen
met een looptijd langer dan één jaar) hebben we in 2021 € 21,4 miljoen afgelost en nieuwe
leningen afgesloten voor een bedrag van € 6 miljoen. Voor het aantrekken van leningen vragen
we minimaal twee offertes op. Eind 2021 hebben we in totaal € 170,8 miljoen aan langlopende
leningen opgenomen (was eind 2020 € 186,3). Naast langlopende leningen lenen we ook met
kort geld. Zeker met de lage rentestanden die we ook in 2021 kenden, hebben we afgelopen
jaar zoveel mogelijk “kort geld” geleend. Dat mogen we echter niet onbeperkt. De
kasgeldlimiet bepaalt hoeveel we met kort geld mogen financieren. De limiet is door het rijk
vastgesteld en bedraagt 8,5% van de totale lasten in de begroting. De kasgeldlimiet is voor 2021
berekend op € 20,0 miljoen. In 2021 hebben wij kasgeldleningen aangetrokken met een looptijd
van telkens een maand. De gemiddelde omvang van deze leningen was € 20,5 miljoen. De rente
wordt verantwoord op het taakveld treasury. Vanuit dit taakveld worden rentelasten
toegerekend aan de overige taakvelden.
Rentelasten in de jaarrekening
Rente lening portefeuille
Een groot deel van onze (externe) rentelasten ligt vast omdat in het verleden geldleningen zijn
opgenomen waarbij de op dat moment geldende markrente voor langere tijd contractueel is
vastgelegd. Het rentepercentage dat we in 2021 gemiddeld betaalden voor de opgenomen
leningen was 2,00%.
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Bespaarde rente door financiering met reserves en voorzieningen
De rente die we over reserves en voorzieningen berekenen noemen we bespaarde rente. We
hoeven immers minder te lenen en dus minder rente aan externen te betalen. In 2021 brachten
we voor de reserves en voorzieningen de begrote bespaarde rente ad 2,00% in rekening. Een
deel van de bespaarde rente is toegevoegd aan de reserves en voorzieningen en een deel is ten
gunste gekomen van de algemene middelen.
Toerekening rente aan taakvelden
Rente van de Grondexploitaties
Ook de grexen betaalden een specifieke rente die is berekend volgens de BBV- voorschriften. De
rentekosten voor de grexen mogen alleen gebaseerd worden op de rentekosten van de
geldleningen. Er mogen geen rentekosten worden berekend over de reserves en voorzieningen.
Omdat onze investeringen voor 18% worden gefinancierd met onze reserves en voorzieningen
berekenen we voor de grexen een korting van 18% op de rente voor de geldleningen van
2,00%. Het rentetarief voor de grondexploitatie kwam hiermee op 1,86%.
De rente van projectfinanciering
De raad heeft eerder besloten om voor de investeringen van rioleringen en de parkeergarage
Lookwartier een specifiek rentepercentage toe te rekenen. Voor 2021 is dat 3,39%. Dat gebeurt
omdat voor deze investeringen een langer dan gemiddelde afschrijvings- /aflossingstermijn
geldt. Daarnaast zijn leningen aangetrokken specifiek voor financiering van het bedrijventerrein
aan de A18 en het duurzaamheidsfonds.
Omslagrente
Hierboven hebben we aangegeven dat de rentekosten voor onze geldleningen en de reserves en
voorzieningen gemiddeld 2,00% bedragen.
Aan een aantal projecten wordt specifieke rente toegerekend:
- Aan de grondexploitaties is 1,86% in rekening gebracht op basis van de BBV-voorschriften;
- Aan A18 Bedrijvenpark 1,495%; 1,159% en 0,84% van de leningen die specifiek voor de A18
zijn afgesloten;
- Voor de financiering van het duurzaamheidsfonds een lening tegen 1,06%
Voor alle overige investeringen op de taakvelden zijn de resterende rentekosten in rekening op
gebracht op basis van de boekwaarden. Deze omslagrente was voor 2021 2,00%.
Renteschema
In dit schema leest u de rentelasten en hoe we dit omslaan op de diverse onderdelen van onze
begroting. Resultaten op treasury komen ten gunste van de algemene middelen in de
gemeentebegroting. De commissie BBV vindt een saldo op het taakveld treasury binnen een
bandbreedte van 0,5% acceptabel. Het is namelijk niet de bedoeling om de omslagrente zo ver
mogelijk naar boven of naar beneden bij te stellen. Dan wordt namelijk het risico gelopen dat
de omslagrente meteen moet worden aangepast op het moment dat de rentelasten wijzigen.
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Renteschema:

1-jan

31 dec

31 dec

begroot begroot rekening
2021
x
€1.000
De externe rentelasten over de korte en lange financiering

2021

2021

x x €1.000
€1.000

4.429

4.495

De externe rentebaten (idem) -/-

-391

-391

-160

Saldo rentelasten en rentebaten

4.038

4.104

3.193

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend (-/-)

-818

-818

-818

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend (-/-)

-301

-301

-301

0

0

0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente €

2.919

2.985

2.074

Rente over eigen vermogen /voorzieningen

1.433

1.433

1.626

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

4.352

4.418

3.700

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) -/- €

4.613

4.630

4.304

261

212

604

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=
projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend +/+ €

Renteresultaat op het taakveld Treasury

3.353

Risicobeheersing
Belangrijkste risico bij financiering zijn de stijgende rentelasten. De wet Fido begrenst deze
risico’s. De kasgeldlimiet bepaalt wat maximaal met kort geld mag worden geleend. Bij kort geld
ligt de afgesproken rentevergoeding maximaal 1 jaar vast. De kasgeldlimiet is in de wet gesteld
op 8,5% van de totale begrotingsuitgaven. De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal
20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening of herfinanciering.
Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de langlopende lening
portefeuille. De omvang van de her te financieren leningen dan wel te herziene rentes bleef in
2020 ruim onder de norm. Gemeenten zijn verplicht om overtollig geld bij het Rijk te stallen: het
schatkistbankieren. Banktegoeden boven de drempel € 1,8 miljoen moeten worden
aangehouden bij het Rijk. Onze gemeente is een lenende gemeente. In 2021 hadden we enkele
keren tegoeden uitstaan bij het Rijk.
Geld uitlenen
Een gemeente mag alleen geld uitlenen uit hoofde van haar publieke taak. Wij hebben dit
beleid bekrachtigd in ons treasurystatuut. Wij hebben leningen verstrekt aan onderstaande
organisaties/instellingen. Leningen en garanties voor uitoefening van de publieke taak worden
alleen verstrekt aan door de raad goedgekeurde derde partijen.

69

Uitstaande geldleningen
Omschrijving

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

Hypotheken

2,9

2,9

4

Uitstaande leningen via SVN

5,7

5,7

5,9

Rekening courant SVN

1,8

1,8

1,4

Sportcentrum Rozengaarde

2,8

3,1

3,3

Vitens

0,0

0,3

0,5

Overig

0,2

0,2

0,2

Totaal

13,4

14,0

15,3

(bedragen x € 1.mln.)

In onderstaand overzicht treft u de belangrijkste kengetallen aan voor de financiering in de
gemeenterekening.
Kengetallen voor financiering
Omschrijving

31-122021

31-122020

31-122019

(bedragen x € 1 mln.)
Omvang begroting bij aanvang jaar

234,7

226,9

226,2

Renterisiconorm (20% omvang begroting bij aanvang jaar)

46,9

45,4

45,2

Reguliere aflossing van langlopende geldleningen

21,4

32,6

19,1

6,0

28,0

19,0

Nieuw aangetrokken langlopende geldleningen
Saldo langlopenden geldleningen

170,8

186,3

190,9

Kasgeldlimiet (8,5% omvang begroting bij aanvang jaar)

20,0

19,3

19,2

Saldo uitstaande geldleningen

13,4

14,0

15,3

Drempelbedrag schatkistbankieren (0,75% omvang begroting bij aanvang jaar), eerste helft
2021

1,8

1,7

1,7

Drempelbedrag schatkistbankieren (2,00% omvang begroting bij aanvang jaar), tweede
helft 2021

4,7

1,7

1,7

2,00%

2,50%

2,50%

Omslagrente/rekenrente
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5. Bedrijfsvoering
Personeel en organisatie
Onze gemeente is in ontwikkeling naar een regiegemeente. De afgelopen periode heeft de
focus met name gelegen op structuur; het verzelfstandigen, samenvoegen en oprichten van
verbonden partijen. De aankomende tijd ligt de focus op cultuur (1), de ontwikkeling van teams
en medewerkers (2) en de arbeidsmarkt (3). Hierdoor is de organisatie in staat om de opgaven
uit te voeren en stelt het medewerkers in staat om de dienstverlening aan te passen aan de
voortdurende veranderende omgeving. We willen een lerende organisatie creëren om de
wendbaarheid van medewerkers te vergroten. Een lerende organisatie stelt medewerkers in
staat de dienstverlening aan te passen aan een voortdurende veranderende omgeving door
scholing, verantwoordelijkheid, initiatief en samenwerken.
Personeel
De organisatie krijgt de komende jaren te maken met een uitstroom van een gedeelte van het
personeelsbestand door het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Echter het invullen van
vacatures blijkt een uitdaging voor alle organisaties door de complexe arbeidsmarkt. Het is voor
alle organisaties een grote uitdaging om vacatures ingevuld te krijgen want het aantal vacatures
is enorm ten opzichte van het aantal kandidaten. Om zich als organisatie te onderscheiden op
de arbeidsmarkt gaat de organisatie in 2022 investeren in dit vraagstuk om vacatures toch
ingevuld te krijgen. In aanvulling hierop investeert de organisatie ook in de doorstroom en
ontwikkeling van medewerkers. Doel is om vacatures ingevuld te krijgen om de uitstroom op te
kunnen vangen.
Ziekteverzuim
De organisatie is in 2020 een intensief ‘aan de slag met ziekteverzuim’ traject gestart om het
ziekteverzuim te reduceren. In 2021 zijn de resultaten hiervan zichtbaar: het
ziekteverzuimpercentage is gedaald tot 5,6% in 2021. De doelstelling van 2021 is daarmee
behaald. We willen in 2022 e.v. het verzuim reduceren naar het einddoel van 5% verzuim.
Organisatie
De samenleving vraagt om een gemeente die meer kan inspelen op hun behoeften en met hen
samenwerkt. Dit doen we door de belangrijkste kernwaarden van de organisatie, genaamd VIS,
te borgen in het DNA van de organisatie. VIS staat voor: Verantwoordelijk, Initiatiefrijk en
Samenwerking. Onder verantwoordelijk verstaan we: verbinden (= eigenaar zijn van een taak)
en realiseren (= afspraak is afspraak). Onder initiatiefrijk verstaan we: ontdekken (= nieuwe
mogelijkheden zoeken en slim kopiëren) en aanpakken (proactief zijn en kansen aangrijpen).
Onder samenwerken verstaan we: communiceren (luisteren, open het gesprek in gaan, niet
invullen voor een ander) en helpen (elkaar aanspreken, helpen en versterken). In 2022 borgen
we deze kernwaarden verder in het DNA van de gemeente Doetinchem door interactieve en
leerzame activiteiten te organiseren voor de complete organisatie.
Overhead 2021
In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting nemen we op grond van de BBV een 'apart
overzicht' op van de kosten van de overhead. Doordat elke gemeente in zijn begroting inzicht
geeft in de overhead, moet dit leiden tot een betere vergelijkbaarheid. Onder overhead wordt
verstaan "het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in
het primaire proces", dat we als volgt vertalen:
a. Salariskosten van leidinggevenden en medewerkers die niet of minimaal werken aan
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activiteiten/taken/producten (primair) die zijn opgenomen in de begroting, zoals Concern
control, financiële en salarisadministratie, Bedrijfsvoering en Ondersteuning;
b. Huisvestingskosten voor het ambtelijk personeel, zoals rente en afschrijving van de panden,
kosten van gas/water/ elektra, schoonmaak, beveiliging en inrichting;
c. ICT kosten zoals rente en afschrijvingskosten en onderhoud van organisatie brede
programmatuur. De kosten voor ICT-samenwerking waarvoor een bijdrage wordt ontvangen van
de deelnemers zoals Oude IJsselstreek, Doesburg, Aalten, Bronckhorst en gemeenschappelijke
regelingen als de ODA en Regio Achterhoek;
d. Facilitaire kosten zoals de reproductie, werkcafé, postverzending, kantoorartikelen etc.
Voorliggende opbouw van overhead voldoet aan de BBV-wetgeving. In onderstaande tabel,
wordt de realisatie in 2021 en de bijgestelde begroting 2021 gepresenteerd.
Voor het onderdeel personeel betreft het de ontwikkelingen in de overhead. Op dit moment
wordt gewerkt aan een actualisatie van de overhead. In afwachting hiervan wordt voor de
jaarrekening 2021 het overhead resultaat aangeduid met incidenteel, maar de verwachting is
dat een deel structureel van aard is. Zie hiervoor ook resultaat 48 (overhead). De uitgaven van
onze overhead bedragen circa € 18,6 miljoen. Afgezet tegen de gerealiseerde uitgaven van €
291 miljoen is dit 6,4%. In onderstaand overzicht zien we afwijkingen ten opzichte van de
begroting 2021. Toelichting over voordelen/nadelen zijn in het andere deel van de jaarrekening
opgenomen.
Overhead

begroot 2021
Uitgaven

Facilitair

Realisatie 2021

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

885

270

642

Huisvesting

1.894

542

1.936

531

ICT

9.629

7.241

9.591

7.136
1.068

Overig
Personeel & communicatie
Totaal

235

71

1.104

54

7.647

100

6.406

40

20.126

9.256

18.629

9.010

* x € 1.000

Diversiteit in de gemeentelijke organisatie
In Doetinchem mag je zijn wie je bent of wilt zijn. We geloven in een open en diverse
samenleving waarin er respect en tolerantie is voor eenieders geaardheid, gender, afkomst,
geloofs- of levensbeschouwelijke overtuiging of anderszins. We vinden dat de gemeenten
Doetinchem daarin als werkgever een voorbeeldfunctie heeft. In het plan van aanpak diversiteit
“Divers in Doetinchem” is daarom opgenomen dat we willen dat ons personeelsbestand recht
doet aan de diversiteit van de lokale samenleving. Om te meten wat de culturele samenstelling
van ons personeelsbestand is, hebben we in 2020 meegedaan aan de Barometer Culturele
Diversiteit. Het CBS heeft hierin (geanonimiseerd) de gegevens van ons personeelsbestand
verwerkt, en zo is een vergelijking gemaakt tussen de diversiteit van ons personeel, de inwoners
van de gemeente Doetinchem én de landelijke gegevens. Op basis van deze gegevens gaan we
in 2022 binnen de organisatie diversiteitsgesprekken organiseren, om zodoende bewustwording
te creëren en informatie op te halen voor mogelijke vervolgstappen.
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Totaal

Migratieachtergrond
Nederlandse
achtergrond

Westerse
achtergrond

Niet-Westerse
achtergrond

Migratieachtergrond werknemers gemeente
Doetinchem, 2020

100

92

5

3

Migratieachtergrond inwoners gemeente
Doetinchem, 2021

100

85,3

7,4

7,3

Migratieachtergrond inwoners Nederland, 2021

100

75,4

10,6

14

Informatisering
In 2021 hebben we verder uitvoering gegeven aan de speerpunten afkomstig uit de I-Visie 20202024. Belangrijkste thema's van de I-Visie zijn Digitaal (samen)werken, Digitale dienstverlening,
Data- en resultaatgericht werken, I-vaardigeden en Wettelijke ontwikkelingen. De voortgang
t.a.v. deze speerpunten zijn in deze jaarstukken beschreven in Programma Organisatie en
Financiën.
Daarnaast zijn in reguliere trajecten bij diverse processen verbeteringen op het gebied van
informatisering doorgevoerd. Zoals het vernieuwen of uitbreiden applicaties, het beschrijven en
verbeteren van werkprocessen, het digitaliseren van dienstverlening middels e-formulieren en
het ontwikkelen van managementrapportages.
Verder hebben we begrotingsaanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de ontwikkeling
dat applicaties toenemend als SaaS-dienst worden aangeboden. Dit heeft qua middelen geleid
tot een verschuiving van kredieten naar budgetten. De komende jaren kunnen aanvullende
wijzigingen gewenst zijn. Verder zijn budgetten voor informatiemanagement in 2021 verhoogd
om stijgende kosten i.v.m. inflatie te kunnen dekken.
Automatisering
Wij nemen onze automatisering af van de ICT-samenwerking. Gemeente Doetinchem is gastheer
van deze samenwerking waarbij verschillende partijen (gemeenten en verbonden partijen)
aangesloten zijn. Zo kunnen we krachten bundelen en beperken we onze kwetsbaarheid. Samen
levert dit minder meerkosten op.
Zoals in het programma reeds genoemd (maatregel C3) hebben we aan verschillende landelijke
aanbestedingen meegedaan. We zien daar ook terug dat we samen minder meerkosten hebben
voor extra diensten.
In verband met het massaal thuiswerken door corona zijn er zijn ook in 2021 veel meer laptops
en mobiele telefoons beschikbaar gesteld aan onze organisatie. Kosten hiervoor zijn deels
middels Coronagelden gedekt en hierop is ook een overschrijding gerealiseerd. In 2022 wordt
bekeken of dit een structureel karakter krijgt.
Daarnaast heeft de ICT-samenwerking –onder andere n.a.v. Log4j en toenemende bedreigingen
in het algemeen- aanvullende maatregelen en bijbehorende kosten moeten nemen in het kader
van informatiebeveiliging. Ook in 2022 en 2023 zijn aanvullende structurele maatregelen nodig
om de informatiebeveiliging te borgen.
Privacy en informatiebeveiliging: samen informatieveiligheid
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) heeft in haar rapportage van 2020 over de naleving
van de privacywetgeving drie focusgebieden benoemd met onderdelen die extra aandacht
behoeven. Deze onderdelen zijn opgenomen in het Informatieveiligheidsplan (IVP) 2021:
1. Samenwerking met externen: inzicht in samenwerking en afspraken vastleggen. We
werken op proces-niveau steeds meer (regionaal) samen. Dit levert privacy-gerelateerde
vraagstukken op die extra inzet kosten. Afspraken over de regionale samenwerking
worden op diverse manieren vastgelegd.
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2. Processen: Register van verwerkingen, DPIA en hoog risicoproces. Het register van
verwerkingen (privacy register) wordt door proceseigenaren bijgehouden. We zien dat
de actualiteit achteropraakt omdat niet iedereen zicht bewust is van deze taak. Hier
vragen we in 2022 opnieuw aandacht voor. Steeds vaker voeren we de verplichte DPIA's
(Data Protection Impact Assessment) uit met daaraan voorafgaand de pre-DPIA. Ondanks
het gebruik van een landelijk beschikbare tool van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
is dit een erg tijdrovend proces met een lange doorlooptijd. Elke DPIA moet aan de FG
voor advies worden voorgelegd. Proceseigenaren kunnen alleen gemotiveerd van het
advies van de FG afwijken.
3. Organisatorische inbedding: Bewustwording doorlopend, betrokkenheid OR,
Privacyteam. Het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en
de AVG vereisen dat we doorlopend aan bewustwording doen. Proceseigenaren worden
hierin gefaciliteerd door de IV coördinatoren. Doordat we met z'n allen hoofdzakelijk
(digitaal) thuis hebben gewerkt werd bewustwording rondom informatieveiligheid nog
belangrijker. We hebben meer en vaker berichten gepubliceerd via Intranet en digitale
sessies georganiseerd. Bij processen die gevolgen hebben voor (privacy van)
medewerkers wijzen we proceseigenaren op de rol van de OR. Mede door de
organisatieontwikkeling is de rol van de IV beheerder nog niet in alle teams goed
ingevuld.
Omdat we willen leren van (landelijke) incidenten zijn we aangesloten bij de
Informatiebeveiligingsdienst (IBD). In 2021 heeft de IBD een document gepubliceerd met tips
voor alle gemeenten om het risico op een hack, zoals bij gemeente Hof van Twente, te
beperken. Op basis daarvan hebben we meerdere acties ondernomen. Bijvoorbeeld hebben we
alle applicaties gecontroleerd of we deze kunnen beveiligen met twee- of meerfactor
authenticatie. Daarnaast hebben we een opschaal organisatie opgesteld in geval van een
cyberincident. Deze hebben we in december bij het wereldwijde beveiligingsincident Log4j
direct toegepast. Evaluatie volgt in 2022.
Voor ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) hebben we samen met de
gemeenten in de ICT-samenwerking en GR Laborijn een aanbesteding gedaan voor een
gezamenlijke auditor voor de komende jaren. Uit ENSIA 2020 blijkt dat we zowel voor Suwinet
als DigiD niet aan alle gestelde beveiligingsnormen hebben voldaan. Dit wordt opgepakt via een
verbeterplan met als doel daar bij het volgende ENSIA-traject aan te voldoen. We hebben onder
andere een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld en we zijn gestart met een
nieuwe applicatie voor het beveiligen en beheren van onze mobiele apparatuur.
Het afgelopen jaar is bij de bewustwording extra aandacht besteed aan informatiebeveiliging
van vakgebied specifieke applicaties door bijvoorbeeld het autorisatiebeheer van hun applicatie.
En we hebben voortgang geboekt met de specifieke bewustwording van de
applicatiebeheerders in onze organisatie. Daarnaast hebben we een aantal themakaartensessies
gehouden, waaronder ook één sessie met het college van B&W. Alle geplande activiteiten op
het gebied van Informatieveiligheid leggen we jaarlijkse vast in het Informatieveiligheidsplan
(IVP).
Huisvesting en facilitair
In 2021 is gestart met het beschrijven en tegen het licht houden van de werkprocessen om deze
vervolgens te optimaliseren. Ook in 2022 wordt een vervolg gegeven aan deze verdere
optimalisatie.
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De basis op orde
In het kader van “de basis op orde” is in 2021 beschreven welke taken facilitair uitvoert. Op basis
van deze beschrijving is bepaald waar de prioriteiten de komende jaren liggen. Zo is gewerkt
aan verbetering van de continuïteit van de dienstverlening. Ook is een producten- en
dienstencatalogus opgesteld. Op inkoopgebied is een lijst met leveranciers opgesteld en
geïnventariseerd welke contracten er (af)lopen.
Activiteiten en ontwikkelingen 2021:
• Mede door corona is de noodzaak om een hernieuwde visie op de functie van kantoor en
het thuiswerken in een stroomversnelling gekomen. Het MT is hiermee aan de slag
gegaan en dit heeft geresulteerd in een visie op het werkconcept. Daarin wordt
aangegeven wat de organisatie brede uitgangspunten zijn. Om de visie in praktijk te
realiseren is een uitvoeringsplan opgesteld met verschillende deelprojecten. Denk daarbij
aan het gebruik van het stadhuis en Bergzicht, het uitwerken van thuiswerkbeleid en het
gebruik van mobiele devices door medewerkers. Deze ontwikkelingen zijn van invloed
op de dienstverlening van facilitair en team facilitair heeft hier een actieve rol in.
• Voor het werkcafé wordt verder bepaald welk dienstverleningsscenario in de toekomst
het beste aansluit. Dit hangt sterk af van de mate waarin medewerkers weer naar
kantoor komen en de functie van het kantoor. Het thema duurzaamheid binnen het
werkcafé vinden we vanzelfsprekend belangrijk.
• De centrale printfaciliteiten zijn verschoven naar de ICT-organisatie. Voor de reprofunctie
is in 2021 een vooronderzoek uitgevoerd en komend jaar wordt verder gekeken naar de
dienstverlening van de repro.
• Diverse aanbestedingen zijn uitgevoerd, er is bijvoorbeeld nieuwe audiovisuele
apparatuur aangeschaft en naar wens opgeleverd. Dit is apparatuur die wordt gebruikt
in de raadszaal en het werkcafé. De voorbereidingen voor de aanbesteding van de
koffieautomaten zijn opgestart.
Financiële Administratie
Verplichtingenadministratie (VPA)
Gebaseerd op de voorbereidende stappen in 2020, zijn in 2021 concrete en voorbereidende
vervolgstappen gezet met betrekking tot de inrichting van de Verplichtingenadministratie
(VPA). Het doel hiervan is om meer in control te raken in de keten van verplichting & contract –
geleverde prestatie – factuur. De huidige situatie binnen gemeente Doetinchem is geanalyseerd,
er heeft een marktverkenning plaatsgevonden voor VPA-systemen en er zijn referentie
contacten geïnitieerd met andere gemeenten. Dit is vertaald naar een pakket met nieuwe (gD)
eisen voor zowel proces als systeem. Eind 2021 zijn die voorbereidende stappen intern
grotendeels afgerond en is in 2022 gestart met een verdere concretisering daarvan. Dit zal in
eerste instantie in de vorm van een pilot gebeuren. Op basis van de resultaten uit deze pilot
wordt de gehele organisatie verder betrokken in de implementatie in 2022.
Optimalisatie ketensamenwerking met Buurtplein en implementatie WIZ Portaal
De ketensamenwerking met Buurtplein is in 2021 verder geoptimaliseerd. De procesmatige
uitdagingen rond de implementatie van WIZ portaal zijn in dit kader grotendeels afgerond. De
laatste punten zijn in beeld en worden in samenspraak met Buurtplein verder opgepakt in 2022.
De samenwerking met Buurtplein verloopt prettig en constructief en biedt voldoende
vertrouwen om in het ketenproces de juiste stappen te blijven zetten. Een belangrijke
ontwikkeling binnen het Sociaal Domein is de nieuwe inkoopsystematiek, die voor medio 2022
gepland staat. De verwachting is dat de implementatie daarvan weer nieuwe impact heeft op de
processen in de keten van het Sociaal Domein.
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Procestraject binnen Financiële- en Salarisadministratie
In 2021 is de basis proceshuishouding vastgelegd en afgerond. Deze basis bestaat uit
processchema’s van de processen binnen het team Financiële & Salarisadministratie, die ook als
startpunt gebruikt worden voor de interne controle plannen binnen het team. Daarnaast is er in
2021 veel extra aandacht besteed aan functiescheiding en toepassing van het 4-ogen principe,
facturatie en betalingsverkeer. Deze aandacht heeft geleid tot verdere versteviging van
onderliggende processen in afstemming met accountant Baker Tilly. De uitdaging voor 2022 is
om de basisprocessen en interne controle te koppelen aan het verder identificeren van risico’s en
van daaruit een relevante bijdrage te leveren aan de in control uitdaging van gemeente
Doetinchem.
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6. Verbonden partijen
Inleiding
Een gemeente kan zelf bepalen hoe een bepaalde gemeentelijke taak wordt uitgevoerd. De
gemeente kan kiezen om de uitvoering zelf te doen of de uitvoering gezamenlijk te regelen met
een aantal regiogemeenten. Indien de gemeente ervoor kiest om de taken in gezamenlijkheid
uit te voeren, worden deze taken vaak weggezet in een verbonden partij. In deze paragraaf
wordt conform artikel 15 van het BBV inzicht verschaft in, en informatie versterkt over, alle
partijen waar de gemeente bestuurlijke en financiële banden mee onderhoudt en de
ontwikkelingen die in 2021 hebben plaatsgevonden.
Wat is een verbonden partij?
Een verbonden partij is:
• Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een
bestuurlijk en financieel belang heeft. Als de verbonden partij een publiekrechtelijke
rechtsvorm heeft, wordt gesproken over een gemeenschappelijke regeling.
• De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze zeggenschap heeft, middels
vertegenwoordiging in het bestuur of middels stemrecht.
• De gemeente heeft een financieel belang als aan een verbonden partij een bedrag ter
beschikking wordt gesteld, wat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat of
als de gemeente aansprakelijk is voor een bedrag indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt.
• Instellingen waarmee alleen een subsidierelatie is aangegaan zonder dat het hiervoor
beschreven bestuurlijk en financieel belang aanwezig is, vallen buiten de definitie van
verbonden partij.
Verbonden partijen gemeente Doetinchem
In 2021 nam onze gemeente deel in 15 verbonden partijen. In onderstaand schema is de
juridische en financiële informatie van alle verbonden partijen in 2021 op een rij gezet.
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NR

VERBONDEN PARTIJ

RECHTSPERSOON

PUBLIEK/PRIVAAT

FINANCIËLE
BIJDRAGE (€)

1 Laborijn*

Openbaar lichaam

Publiek

€ 39.939.150 *

2 Buha B.V.

Besloten
vennootschap (BV)

Privaat

€ 27.848.699

3 Buurtplein B.V.

Besloten
vennootschap (BV)

Privaat

€ 9.108.385

4 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Openbaar lichaam
Gelderland (VNOG)

Publiek

€ 3.825.000

5 Sport ID (sportbedrijf van de
gemeente Doetinchem)

Besloten
vennootschap (BV)

Privaat

€ 2.614.525

6 Omgevingsdienst Achterhoek
(ODA)

Openbaar lichaam

Publiek

€ 1.069.020

7 GGD Noord- en Oost-Gelderland Openbaar lichaam

Publiek

€ 944.065

8 Amphion Cultuurbedrijf

Naamloze
vennootschap (NV)

Privaat

€ 2.789.500

9 Regio Achterhoek (8RHK
ambassadeurs)

Openbaar lichaam

Publiek

€ 396.036

10 Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers (ECAL)

Openbaar lichaam

Publiek

€ 209.232

11 Euregio Rijn-Waal**

Openbaar lichaam

Publiek

€ 11.200 **

12 EUREGIO**

Openbaar lichaam

Publiek

€ 15 138 **

13 Alliander

Naamloze
vennootschap (NV)

Privaat

€0

14 Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG)

Naamloze
vennootschap (NV)

Privaat

€0

15 Vitens

Naamloze
vennootschap (NV)

Privaat

€0

*Dit bedrag bestaat gedeeltijk uit
Rijksmiddelen.
**Dit bedrag betreft een
lidmaatschapsbijdrage.

Ontwikkelingen
In de begroting 2021 is de VNG niet (meer) opgenomen in deze paragraaf. Bij nader inzien werd
niet voldaan aan de eisen van de BBV. Dat aspect zat met name op het financiële belang,
namelijk dat we over en weer géén financiële verplichtingen hebben. De gemeente is lid van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zoals we als gemeente ook lid zijn van heel veel
verenigingen die ook niet in de paragraaf verbonden partijen zijn opgenomen.
Verdiepende informatie per verbonden partij
Hieronder vindt u van alle verbonden partijen een overzicht met informatie over onder meer het
doel van de regeling, ontwikkelingen, bestuurlijke- en financiële belangen. Als hulpmiddel bij de
financiële gegevens is een verkeerslichtenmodel toegevoegd voor een snelle weergave van de
ontwikkeling.
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LEGENDA VERKEERSLICHTENMODEL
ONTWIKKELINGEN
Aandelenkapitaal

Stijgt

Blijft gelijk

Daalt

Impuls bijdrage

Daalt

Blijft gelijk

Stijgt

Exploitatiebijdrage

Daalt

Blijft gelijk

Stijgt

Eigen vermogen

Stijgt

Blijft gelijk

Daalt

Vreemd vermogen

Daalt

Blijft gelijk

Stijgt

Exploitatieresultaat

Stijgt

Blijft gelijk

Daalt

Dividend

Stijgt

Blijft gelijk

Daalt

Toelichting op bedragen

In sommige overzichten staan bedragen rood gearceerd. Het gaat hier om een
negatief bedrag, tevens te herkennen aan het min-teken.

Van de verbonden partijen zijn de jaarrekeningen hieronder verwerkt tot en met 11 april 2022.

REGIO ACHTERHOEK (8RHK AMBASSADEURS)
Relatie met programma Organisatie en financiën
Vestigingsplaats

Doetinchem

Rechtsvorm

Openbaar lichaam

Openbaar belang

De Regio Achterhoek is een openbaar lichaam welke de belangen behartigt van zeven
samenwerkende gemeenten in de Achterhoek. De Regio bevordert, faciliteert en stimuleert de
intragemeentelijke samenwerking, met name op het terrein van regionale economische ontwikkeling,
werkgelegenheid, woningbouw en mobiliteit. Daarnaast heeft de Regio aandacht voor interregionale
en landsgrens overschrijdende samenwerking.

Wettelijke taak

Nee

Deelnemende partijen

Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen De samenwerking wordt na een positieve evaluatie krachtig doorgezet en nog beter afgestemd op de
behoeften van de deelnemers en de uitdagingen voor de regio. De Raad en het College van B&W
hebben verbetervoorstellen aangedragen
Risico's

De gevolgen van de cao onderhandelingen en premiestijgingen kunnen leiden tot hogere personeelskosten bij de Regio-organisatie. Financiële impact bij 1% afwijking in de uitgangspunten is € 19.000
per jaar (€ 3.500 voor Doetinchem)

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

M. (Mark) Boumans (voorzitter)

Stemverhouding

1 van de 7 stemmen in het AB

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 386.531

Ontwikkeling
€ 396.036

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

31-12-2019

31-12-2020
€ 5.688.000

€ 6.307.000

€ 17.767.000

€ 22.523.000

€ 84.000

€ 183.069

Ontwikkeling
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VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND (VNOG)
Relatie met programma Doetinchem centrumstad
Vestigingsplaats

Apeldoorn

Rechtsvorm

Openbaar lichaam

Openbaar belang

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele
gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied. De VNOG behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening, zoals neergelegd
in de Wet veiligheidsregio’s en draagt bij de behartiging van deze belangen zorg voor afstemming met
de taken van de gemeenten in het kader van de bevolkingszorg

Wettelijke taak

Ja, uitvoering geven aan de Wet veiligheidsregio’s

Deelnemende partijen

Gemeente Aalten, Brummen, Ermelo, Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk, Berkelland, Elburg, Hattem,
Bronckhorst, Epe, Heerde, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk, Montferland, Oude IJsselstreek, Zutphen,
Nunspeet, Putten, Oldebroek en Voorst

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen De coronacrisis heeft ook in 2021 gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering van de VNOG. De pandemie
leidde direct tot (per saldo) lagere uitgaven en indirect tot een verdringing van het reguliere werk,
alsook vertragingen bij de partners en leveranciers van de VNOG. De VNOG heeft in 2021 een voordelig
resultaat behaald.
Risico's

Er is sprake van een groeiende onzekerheid in de wereld op allerlei vlakken, zoals grondstofprijzen,
stijgende energiekosten, klimaatverandering, cybercriminaliteit, (geopolitieke) instabiliteit, etcetera.
De algemene reserve (weerstandsvermogen) is in relatie tot de gemaakte risicoanalyse op peil.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

M. (Mark) Boumans (AB-lid)

Stemverhouding

3 stemmen in het AB (gewogen stemverhouding op basis van
het aantal inwoners)

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 3.781.279

Ontwikkeling
€ 3.825.000

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen

31-12-2019

31-12-2020
€ 7.789.146

€ 14.545.854

Vreemd vermogen

€ 45.720.741

€ 42.339.826

Exploitatieresultaat

€ 4.148.482

€ 4.929.380

Ontwikkeling

80

ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS (ECAL)
Relatie met programma Organisatie en financiën
Vestigingsplaats

Doetinchem

Rechtsvorm

Openbaar lichaam

Openbaar belang

Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers en andere overheidslichamen. Het in stand
houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de
ruimste zin van het woord en het ontplooien van activiteiten die direct en aanwijsbaar de financieeleconomische positie van het Erfgoedcentrum ten goede komen

Wettelijke taak

Ja, het overeenkomstig de Archiefwet 1995 beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van
archiefbestanden van de deelnemende- en andere overheidslichamen

Deelnemende partijen

Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en
Winterswijk

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Het Erfgoedcentrum wil een professioneel kennis- en informatiecentrum zijn voor iedereen die meer
wil weten over de specifieke cultuur historie van de regio ofwel de regionale identiteit van zowel de
Achterhoek als de Liemers. In verband met corona heeft de organisatie van activiteiten in 2021 deels stil
gelegen. De hoop is dat dit in 2022 anders zal zijn en er weer een grote doelgroep bereikt kan worden
Risico's

Per saldo wordt na vier jaar (2022-2025) geen positief, maar ook geen negatief saldo verwacht. Per
saldo wordt verwacht op nul uit te komen over de gehele periode van de meerjarenbegroting.
Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2023-2026 is eind 2021 een nieuwe meting gedaan van het aantal
meter archief in beheer. Voor Doetinchem is dit 1.565,903 strekkende meter geworden. Er zijn
daarnaast geen financiële consequenties voor Doetinchem inzake het overdragen van het digitaal
archief

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

H. (Hans) Dales (voorzitter)

Stemverhouding

1 van de 10 stemmen in het AB

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 209.232

Ontwikkeling
€ 209.232

Financiële positie
Jaarrekening VP

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 154.413

€ 199.400

Vreemd vermogen

€ 680.813

€ 768.234

Exploitatieresultaat

€ 107.994

€ 44.987

Ontwikkeling
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LABORIJN
Relatie met programma Sterke samenleving en Veranderende leefomgeving
Vestigingsplaats

Doetinchem

Rechtsvorm

Openbaar lichaam

Openbaar belang

Uitvoering van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening en een aantal aanvullende
regelingen

Wettelijke taak

Ja, vanuit de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorziening

Deelnemende partijen

Doetinchem, Aalten en sociale werkvoorziening van Montferland

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Het aantal inwoners dat in gebruik moest maken van een Participatiewet-uitkering is in 2021 met 5,1%
afgenomen (een afname met 2,8% was begroot). Daarnaast bleef de uitstroom in lijn met hetgeen was
voorzien. Laborijn sluit 2021 dan ook af met een positief BUIG-resultaat.
De corona-omstandigheden hadden in geheel 2021 een negatief effect op de omzet Wsw. Stapsgewijs
wordt gebouwd aan het herstel. Inmiddels is de stijging zichtbaar van het extern
detacheringspercentage naar 73%. Daarmee behaalt Laborijn de doelstellingen vanuit het herstelplan.
Daarnaast is vanuit het Rijk, in de vorm van een compensatieregeling, een dekkende vergoeding
ontvangen voor de geleden omzetschade.
Tijdens de coronacrisis is het pakket van dienstverlening aan ondernemers uitgebreid met de
informatievoorziening, advisering en uitvoering van de ondernemersregelingen. Laborijn begeleidt
ondernemers die zich herbezinnen op hun toekomst.
Laborijn heeft zich in 2021 intensief voorbereid op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1
januari 2022. Met de samenwerkingspartners is geïnvesteerd in het vormgeven van een nieuw integraal
werkproces dat uitgaat van de behoeftes van inwoners die starten met de inburgering in Nederland.
Inwoners die nog onder de oude wet vallen en nu starten met de inburgering wordt ook zoveel
mogelijk de nieuwe ondersteuning geboden.
Risico's

De ontwikkeling van de hoogte van de rijksbijdrage BUIG wordt gedurende het lopende begrotingsjaar
definitief vastgesteld (septembercirculaire) en is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en fluctueert
daardoor. De concept-jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat. Het weerstandsvermogen
van Laborijn is op basis van een risicoanalyse op peil.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

E.J. (Jorik) Huizinga (algemeen bestuur en dagelijks bestuur)
F.H.T. (Frans) Langeveld (algemeen bestuur)

Stemverhouding

4 van de 10 stemmen in het AB

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 42.124.000

Ontwikkeling

€ 36.843.000

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen

31-12-2020

31-12-2021
€ 9.553.000

€ 10.182.000

Vreemd vermogen

€ 16.107.000

€ 11.616.000

Exploitatieresultaat

€ 2.352.000

€ 375.000

Ontwikkeling
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GGD NOORD- EN OOST-GELDERLAND
Relatie met programma Sterke samenleving
Vestigingsplaats

Warnsveld

Rechtsvorm

Openbaar lichaam

Openbaar belang

De gemeenten zijn volgens de Wpg wettelijk verplicht een regionale GGD in stand te houden. De GGD
voert daarbij een belangrijk deel de taken van de Wpg uit. Het college draagt zorg voor het bewaken
van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Voordat het college een besluit neemt dat
belangrijke gevolgen kan hebben voor de publieke gezondheidszorg is zij wettelijk verplicht advies te
vragen aan de GGD.

Wettelijke taak

Ja, uitvoering geven aan taken uit de Wet publieke gezondheid (Wpg)

Deelnemende partijen

Gemeente Aalten, Brummen, Ermelo, Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk, Berkelland, Elburg,
Hattem, Bronckhorst, Epe, Heerde, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk, Montferland, Oude IJsselstreek,
Zutphen, Nunspeet, Putten, Oldebroek, Voorst en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG)/DB

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen De aanpak COVID-19 heeft ook in 2021 gedomineerd. De kosten worden vergoed door VWS.
Betekende aanpassing van de reguliere werkzaamheden. De takendiscussie is in november afgerond.
Corona maakt de noodzaak tot preventie extra zichtbaar. Dat heeft geleid tot een pleidooi vanuit
verschilende gremia richting het Rijk om daar meer op te investeren
Risico's

De takendiscussie heeft geleid tot 7 aandachtspunten die moeten worden uitgevoerd (GGD Robuust)
en gefinancierd. Daar is dekking voor.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

E.J. (Jorik) Huizinga (DB-lid en AB-lid)

Stemverhouding

6 stemmen van totaal 92 stemmen in het AB (gewogen
stemverhouding op basis van het aantal inwoners)

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 907.102

Ontwikkeling
€ 944.065

Financiële positie
Jaarrekening VP

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 2.909.000

€ 2.970.000

Vreemd vermogen

€ 2.631.000

€ 7.036.000

€ 71.000

€ 69.000

Exploitatieresultaat

Ontwikkeling
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OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK (ODA)
Relatie met programma Veranderende leefomgeving
Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Rechtsvorm

Openbaar lichaam

Openbaar belang

De ODA voert de wettelijke milieutaken uit voor de tien deelnemende gemeenten en de Provincie
Gelderland. Het gaat hierbij om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van
milieu, veiligheid en cultureel erfgoed. Hierdoor wordt gewerkt aan een veilige, duurzame en gezonde
leefomgeving

Wettelijke taak

De ODA voert de wettelijke milieutaken uit voor de tien deelnemende gemeenten en de Provincie
Gelderland. Het gaat hierbij om vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van
milieu, veiligheid en cultureel erfgoed.

Deelnemende partijen

Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude
IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de Provincie Gelderland

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen

Door de druk op de arbeidsmarkt is het moeilijk om personeel te vinden en dit kan gevolgen hebben
voor de leveren produktie. De kwaliteit en werking van het Vth stelsel staat landelijk maar zeker ook in
Gelderland (Gelders stelsel) in de belangstelling.

Risico's

Het werk neemt toe door de extra taken op het vlak van klimaat, energie, duurzaamheid,
ondermijning, zeer zorgwekkende stoffenen de stikstofproblematiek. Dit vraagt meer inzet en
capaciteit waardoor de kosten kunnen stijgen. Daarnaast komen er extra bodemtaken van de provincie
naar gemeente (ODA) twaarbij de compensatie door de Rijk nog niet bepaald is.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

F.H.T. (Frans) Langeveld

Stemverhouding

1 van de 11 stemmen in het AB

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 1.071.300

Ontwikkeling

€ 1.069.020

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

31-12-2020

31-12-2021
€ 725.000

€ 416.000

€ 1.803.000

€ 1.656.000

€ 538.000

€ 104.000

Ontwikkeling
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ALLIANDER
Relatie met programma Organisatie en financiën
Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Openbaar belang

Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot
betrouwbare, betaalbare en duurzame energie

Wettelijke taak

Nee

Deelnemende partijen

De aandelen van Alliander zijn in handen van 77 Nederlandse provincies en gemeenten

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Om de investeringen met betrekking tot de energietransitie te kunnen financieren heeft Alliander in
2021 heeft een verzoek tot kapitaalverstrekking gedaan aan haar aandeelhouders. Alliander heeft bij
haar aandeelhouders in totaal 600 mln. opgehaald in de vorm van een obligatielening die op een later
tijdstip geconverteerd kan worden naar aandelen. De aandeelhouders nemen pro rata van de aandelen
deel aan deze lening. Met deze lening houdt Alliander de positie van haar eigen vermogen gezond en
behoudt het de A-rating, waarmee onder gunstiger voorwaarden geld geleend kan worden op de
kapitaalmarkt. Alliander blijft ook in gesprek met de Rijksoverheid over de financiering van de
energietransititie.
Risico's

Een aantal trends en ontwikkelingen In de energiestransitie zorgen voor een aantal risico's die impact
hebben op Alliander. Zo zijn de klimaatdoelen door het nieuwe kabinet aangescherpt, is de vraag naar
electriciteit explosief gestegen, zijn er veranderende marktprijzen en is er een tekort aan technisch
personeel. Alliander heeft dit doorvertaald in haar strategie en wil hiermee inspelen op de
uitdagingen..

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

H.G. (Henk) Bulten

Stemverhouding

0,58% van de aandelen

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

2021

Aandelenkapitaal
Dividend

Ontwikkeling

€ 49.068

€ 49.068

€ 653.845

€ 458.900

Financiële positie
Jaarrekening VP

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

€ 4.328.000.000

€ 4.470.000.000

Vreemd vermogen

€ 5.094.000.000

€ 5.739.000.000

€ 224.000.000

€ 242.000.000

Exploitatieresultaat

Ontwikkeling

85

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNG)
Relatie met programma Organisatie en financiën
Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Openbaar belang

Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publiek en semipublieke domein en
het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van
deze doelstellingen zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een
scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering

Wettelijke taak

Nee

Deelnemende partijen

Aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere
helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen
Risico's
Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

H.G. (Henk) Bulten

Stemverhouding

0,11% van de aandelen

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

2021

Aandelenkapitaal
Dividend

Ontwikkeling

€ 156.858

€ 156.858

€ 79.545

€ 113.368

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

31-12-2019

31-12-2020

€ 4.887.000.000

€ 5.097.000.000

€ 144.802.000.000

€ 155.262.000.000

€ 163.000.000

€ 221.000.000

Ontwikkeling
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VITENS
Relatie met programma Organisatie en financiën
Vestigingsplaats

Zwolle

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Openbaar belang

Het werken aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van hoge kwaliteit

Wettelijke taak

Ja, uitvoering geven aan taken uit de drinkwaterwet

Deelnemende partijen

De gemeente en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen

In 2030 wil Vitens een duurzaam drinkwaterbedrijf zijn, maatschappelijk verankerd en met een
positieve impact op mens en natuur. Oftewel: Elke druppel duurzaam in 2030. Om die ambitie
werkelijkheid te kunnen maken, zal geïnvesteerd blijven worden om de drinkwatervoorziening
toekomstbestendig te maken en te houden.

Risico's

De financiële ratio’s van de onderneming staan onder druk door de lage WACC (in combinatie met
teruggave overwinsten) en het hogere investeringsniveau. Hoewel er wordt gewerkt aan oplossingen
voor de korte en middellange termijn is ook voor de komende jaren de verwachting dat Vitens om
voormelde redenen geen dividend uit zal kunnen keren.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

H.G. (Henk) Bulten

Stemverhouding

1% van de aandelen

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

2021

Aandelenkapitaal
Dividend

Ontwikkeling

€ 58.752

€ 58.752

€0

€0

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

31-12-2019

31-12-2020

€ 533.300.000

€ 557.100.000

€ 1.293.000.000

€ 1.340.100.000

€ 11.100.000

€ 23.900.000

Ontwikkeling
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AMPHION CULTUURBEDRIJF
Relatie met programma Doetinchem centrumstad en Sterke samenleving
Vestigingsplaats

Doetinchem

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Openbaar belang

De instandhouding en de exploitatie van een cultureel centrum in de gemeente Doetinchem ter
bevordering van het culturele leven in Oostelijk Gelderland

Wettelijke taak

Nee

Deelnemende partijen

Gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Montferland

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Amphion heeft een moeilijk jaar gehad door alle maatregelen die zijn opgelegd i.v.m. de covid
pandemie. Door tegenvallende inkomsten hebben ze steun ontvangen uit de corona middelen van de
gemeente. Ondanks het moeilijke jaar heeft Amphion, als onderdeel van het Cultuurbedrijf, veel tijd
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Cultuurbedrijf. De drie afzonderlijke partijen werken samen als
één en zijn een belangrijke culturele partner voor gemeente Doetinchem. Ook is in 2021 het geveldossies gesloten. De gevel is in méér dan haar oude glorie hersteld
Risico's

Corona heeft ook in 2022 nog een grote invloed op Amphion. Dit treft voornamelijk het theater
(presentatie). Amphion voorziet dat het voorjaar 2022 slechte maanden worden qua
bezoekersaantallen. Reden is dat de mensen die nu het theater bezoeken hun kaartjes al voor Covid
hebben gekocht en nu kunnen gebruiken. Klanten kopen nog nauwelijks kaartjes voor nieuwe
voorstellingen voor het voorjaar 2022 om redenen van Covid. Amphion prognosticeert
dat het boekjaar 2024 een ‘ouderwets normaal’ jaar zal gaan zijn (alles onder voorbehoud van de
ontwikkeling rondom Covid)

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

H. (Hans) Dales (afvaardiging naar aandeelhoudersvergadering)
H. (Hans) Dales (opdrachtgever via budgetovereenkomst)

Stemverhouding

89% van de aandelen

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Aandelenkapitaal
Amphion
Exploitatiebijdrage

2021

Ontwikkeling

€ 256.500

€ 256.500

€0

€ 2.789.500

Financiële positie
Jaarrekening VP

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet van toepassing

Nog niet bekend

Vreemd vermogen

Niet van toepassing

Nog niet bekend

Exploitatieresultaat

Niet van toepassing

Nog niet bekend

Ontwikkeling
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SPORT-ID (sportbedrijf van de gemeente Doetinchem)
Relatie met programma

Doetinchem centrumstad en Sterke samenleving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Rechtsvorm

Besloten vennootschap (BV)

Openbaar belang

Het uitoefenen van een onderneming op het gebied van de exploitatie van een sport- en
recreatiecentrum met horeca-activiteiten en het stimuleren van sport, bewegen en de gezonde
leefstijl

Wettelijke taak

Nee

Deelnemende partijen

Gemeente Doetinchem

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen

1. Oprichting Sportbedrijf in 2021. Een jaar dat in het teken stond van de fusie en het samenbrengen
van alle activiteiten
2. De coronamaatregelen legde in 2021 veel van de activiteiten van het Sportbedrijf plat. Dat zorgde
ook voor minder inkomsten
3. De ontwikkelingen rondom SaZA Topsporthal hebben ook gevolgen voor de toekomst van
Sportbedrijf

Risico's

1. Corona: waardoor (een deel) van de activiteiten/opdrachten van Sport ID niet uitgevoerd kunnen
worden
2. Omzet uit abonnementen, entreegelden en horeca lopen terug

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

E.J. (Jorik) Huizinga (afvaardiging naar
aandeelhoudersvergadering)
L.T.M. (Rens) Steintjes (opdrachtgever via
budgetovereenkomst)

Stemverhouding

100% aandeelhouder

Financieel belang
Jaarrekening gD
Exploitatiebijdrage

2020
Niet van toepassing

2021

Ontwikkeling
€ 2.614.525

Financiële positie
Jaarrekening VP

31-12-2020

31-12-2021

Eigen vermogen

Niet van toepassing

Nog niet bekend

Vreemd vermogen

Niet van toepassing

Nog niet bekend

Exploitatieresultaat

Niet van toepassing

Nog niet bekend

Ontwikkeling
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BUURTPLEIN B.V.
Relatie met programma Sterke samenleving
Vestigingsplaats

Doetinchem

Rechtsvorm

Besloten vennootschap (BV)

Openbaar belang

Buurtplein is verantwoordelijkheid voor (het toeleiden naar) adequate zorg en ondersteuning voor alle
inwoners van Doetinchem die daarvoor op grond van de wet in aanmerking komen, alsmede de
verantwoordelijkheid voor de inwoners van de zeven regionale gemeenten waarvoor Doetinchem de
functie van centrumgemeente vervult (onderdeel beschermd wonen). Gemeente en Buurtplein hebben
deze opdracht vastgelegd in een opdrachtovereenkomst naar privaatrecht

Wettelijke taak

Ja, Buurtplein geeft namens de gemeente Doetinchem uitvoering aan de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en aan de Jeugdwet

Deelnemende partijen

Gemeente Doetinchem (100% eigenaar)
(Voor het onderdeel Wmo - beschermd wonen is Buurtplein ook uitvoerder voor de gemeenten Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk)

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Ook in 2021 heeft corona een grote impact gehad op de uitvoering van de werkzaamheden door
Buurtplein. De uitvoering van de opdracht, waaronder de toeleiding van inwoners naar noodzakelijke
zorg en ondersteuning, heeft over het algemeen goed doorgang kunnen vinden.
Nadat in 2020 Buurtplein een vernieuwde opdracht heeft gekregen is de verdere realisatie hiervan in
2021 voortvarend uitgewerkt. Buurtplein heeft als belangrijkste uitvoeringspartner in het sociaal
domein een grote bijdrage geleverd aan het uitvoeren van de Keuzerichtingen en de
Taskforcedoelstellingen. Belangrijke ontwikkelingen in 2020 bij Buurtplein waren:
de voorbereidingen op de (door)decentralisatie van Wmo Wonen (voorheen: Beschermd
Wonen);
de voorbereidingen op de vernieuwde werkwijze als gevolg van de aanbesteding Wmo en
jeugdhulp (ingangsdatum 1 juli 2022).
Buurtplein en gemeente onderhielden in 2021 een nauwe samenwerkingsrelatie en zetten deze
constructieve relatie ook in 2022 voort.
Risico's

Het uitvoeren van de inhoudelijke en financiële opdracht (aan de hand van kerntaken) door Buurtplein
diende te gebeuren terwijl inwoners tegelijkertijd adequaat ondersteund moeten worden. De
transformatie in het sociaal domein in algemene zin en de doorvertaling ervan binnen Buurtplein
vraagt balancerend vermogen.
De vernieuwde werkwijze als gevolg van de nieuwe inkoop (ingangsdatum 1 juli 2022) en de
doorcentralisatie van Wmo Wonen (voorheen: Beschermd Wonen) kan leiden tot een hogere workload
binnen Buurtplein en heeft tot gevolg dat er processen en procedures moeten worden aangepast. Het
is mogelijk dat hiervoor (tijdelijk) extra capaciteit nodig is.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

L.T.M. (Rens) Steintjes (afgevaardigde algemene vergadering
van aandeelhouders)
F.H.T. (Frans) Langeveld (opdrachtgever - Wmo)
H. (Hans) Dales (opdrachtgever - Jeugdwet)

Stemverhouding

100% aandeelhouder

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 9.461.300

Ontwikkeling

€ 9.108.385

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen

31-12-2019

31-12-2020
€ 231.219

€ 481.709

Vreemd vermogen

€ 3.788.536

€ 3.908.447

Exploitatieresultaat

€ -154.545

€ 250.490

Ontwikkeling
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BUHA B.V.
Relatie met programma Doetinchem centrumstad en Veranderende leefomgeving
Vestigingsplaats

Doetinchem

Rechtsvorm

Besloten vennootschap (BV)

Openbaar belang

Het zorgdragen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte en bij de uitvoering hiervan
arbeidsparticipatie en sociale werkgelegenheid te bevorderen en duurzame innovaties na te streven

Wettelijke taak

Ja, Buha BV voert namens de gemeente wettelijke taken uit voor de gemeente, met name op het
gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte

Deelnemende partijen

Gemeente Doetinchem

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Buha blijft zich de komende jaren ontwikkelen op de onderdelen organisatie, bedrijfsvoering en
financiën. Ook in 2022 gaat Buha verder aan de slag met thema's als duurzaamheid, klimaatbestendige
leefomgeving en circulariteit die steeds als een rode draad in haar werk terug zullen komen. Buha heeft
in de begroting vanaf 2022 rekening gehouden met een lagere bijdrage van € 250.000 van de
gemeente vanwege de opgelegde structurele efficiencytaakstelling. De maatregelen die voortvloeien
uit de bezuinigingsvoorstellen zijn echter nog niet volledig gerealiseerd.
Risico's

Buha heeft in 2021 een klein positief resultaat behaald. Buha heeft voor de komende jaren een
sluitende begroting gepresenteerd. Het eigen vermogen van Buha is niet toereikend om te kunnen
dienen als weerstandsvermogen. De aandeelhouder zal in 2022 een besluit nemen over hoe Buha de
komende jaren het weerstandsvermogen kan opbouwen.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

F.H.T. (Frans) Langeveld (afvaardiging naar
aandeelhoudersvergadering)
L.T.M. (Rens) Steintjes (opdrachtgever)

Stemverhouding

100% aandeelhouder

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Exploitatiebijdrage

2021
€ 26.277.859

Ontwikkeling

€ 27.848.699

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

31-12-2019

31-12-2020
€ 131.172

€ 365.505

€ 12.118.804

€ 12.014.022

€ 148.272

€ 234.332

Ontwikkeling
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EUREGIO
Relatie met programma Doetinchem centrumstad
Vestigingsplaats

Gronau (DE)

Rechtsvorm

Nederlands Duits openbaar lichaam conform het Verdrag van Anholt

Openbaar belang

De EUREGIO heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te
bevorderen, te ondersteunen en te coördineren

Wettelijke taak

Nee

Deelnemende partijen

De EUREGIO telt 129 lidgemeenten. 104 aan Duitse en 25 aan Nederlandse zijde. Een deel van de
gemeenten is indirect lid via hun (Land-)Kreis. Ook twee waterschappen zijn lid

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Het jaar 2021 stond in het teken van de afronding van veel INTERREG V-projecten. Inmiddels is bijna
100 procent van de hiervoor gereserveerde middelen beschikt. Het komende jaar (2022) zal in het teken
staan van de overgang van INTERREG V naar de nieuwe programmaperiode INTERREG VI. In 2021 zijn
de prioriteiten van dit nieuwe programma vastgesteld, waarbij duidelijk wordt dat de focus wordt
gelegd op de thema's innovatie, duurzaamheid & klimaatadaptatie en onderwijs & arbeidsmarkt.
Binnen INTERREG VI wordt vastgehouden aan het huidige programmagebied, waarvan Doetinchem en
de Regio Achterhoek deel uitmaken.
Risico's

Met betrekking tot het lidmaatschap van Doetinchem bij de EUREGIO bestaan geen significante risico's.
Benoemd kan worden dat als gevolg van prijsstijgingen bij de EUREGIO de lonen en overheadkosten
geïndexeerd zullen worden. Met het bestaande eigen vermogen is volgens de EUREGIO de stabiliteit
van de lidmaatschapsbijdragen op lange termijn echter gewaarborgd. Voor Doetinchem zou dit
betekenen dat een extra verhoging van de lidmaatschapskosten niet waarschijnlijk is. Op dit moment
wordt de volgende formule gehanteerd voor de berekening van de lidmaatschapkosten van de
EUREGIO: (aantal inwoners van twee jaar geleden x €0,29 – 10% korting). De lidmaatschapskosten
zullen op basis van deze formule dus alleen kunnen stijgen, indien het inwonersaantal van Doetinchem
toeneemt.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

M. (Mark) Boumans (AB-lid, raadslid)

Andere leden

Raadslid R.B.J. Veldkamp (AB-lid, raadslid), vervanger M.J.G.
Wijers
Raadslid W.P. Herngreen (AB-lid), vervanger raadslid M.H.
Heerenveen

Stemverhouding

2 van de 84 stemmen in de EUREGIO-Raad
3 van de 198 stemmen in het AB

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Lidmaatschapsbijdrage

2021

Ontwikkeling

€ 15.022

€ 15.138

Financiële positie
Jaarrekening VP
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat

31-12-2018

31-12-2019
€ 1.607.266

€ 1.880.088

€ 34.244.155

€ 31.538.984

€ 272.822

€ 183.860

Ontwikkeling
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EUREGIO RIJN-WAAL
Relatie met programma Doetinchem centrumstad
Vestigingsplaats

Kleve (DE)

Rechtsvorm

Openbaar lichaam conform Duits recht

Openbaar belang

De grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en
te intensiveren

Wettelijke taak

Nee

Deelnemende partijen

De Euregio Rijn-Waal telt 54 leden. 30 aan Nederlandse zijde en 24 aan Duitse zijde. Tot de leden
behoren vooral gemeenten, maar ook andere openbare lichamen zoals Kreise

Ontwikkelingen
(Markt)ontwikkelingen Ook voor Euregio Rijn-Waal geldt dat in 2021 de meeste INTERREG V-projecten worden afgerond.
Inmiddels is dan ook (bijna) 100 procent van de beschikbare middelen voor projecten binnen prioriteit 1
en 2 beschikt. Het komende jaar zal voor de Euregio Rijn-Waal - net als bij de EUREGIO - in het teken
staan van de overgang naar de nieuwe programmaperiode INTERREG VI. De verwachting is dat de
subsidiemiddelen voor deze programmaperiode zullen gaan toenemen, waardoor er meer geld
beschikbaar is voor Euregionale samenwerkingsprojecten.
Risico's

Voor de Euregio Rijn-Waal worden de lidmaatschapskosten op een andere wijze berekend: berekening:
t/m 50.000 inwoners: €0,19 per inwoner, vanaf 50.001 inwoners: €0,15 per inwoner + €500
basisbijdrage). Ook hier geldt dus dat de lidmaatschapskosten van Doeitnchem kunnen toenemen,
indien het inwonersaantal van de gemeente stijgt. Met betrekking tot de Euregio Rijn-Waal is te
vermelden dat het GrensInfoPunt vanaf 2021 ook als zelfstandige instelling van de Euregio Rijn-Waal
wordt beheerd, waarvoor middelen gedurende de jaren 2022 tot 2025 in de begroting worden
opgenomen. Hetzelfde geldt voor het arbeidsmarktprogramma EURES/Easy/ESF, in het kader waarvan
voor de jaren 2022 en 2023 nog middelen in de begroting worden gereserveerd.

Bestuurlijk belang
Bestuurlijk belang
Doetinchem

Portefeuille

M. (Mark) Boumans (raadslid)

Andere leden

Raadslid R.G.M. Veenes (raadslid), vervanger raadslid R.L.
Giesen
Raadslid F.J.O. Boerman (raadslid), vervanger raadslid M.A.
Kock

Stemverhouding

3 van de 136 stemmen in de Euregioraad

Financieel belang
Jaarrekening gD

2020

Lidmaatschapsbijdrage

2021
€ 11.150

Ontwikkeling
€ 11.200

Financiële positie
Jaarrekening VP

31-12-2019

31-12-2020

Eigen vermogen

€ 1.650.555

€ 1.762.724

Vreemd vermogen

€ 3.614.739

€ 3.395.350

€ 192.469

€ 112.170

Exploitatieresultaat

Ontwikkeling
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7. Grondbeleid
Inleiding
Deze paragraaf is de verantwoording van de gemeentelijk gronden over 2021, opgenomen in de
programma’s ‘Doetinchem centrumstad’ zijnde de bedrijfsterreinen en
‘Veranderende leefomgeving’ zijnde de woningbouwlocaties. We geven inzicht in de
programmaresultaten en ontwikkelingen op hoofdlijnen. De raad heeft in de raadsvergadering
van 08-07-2021 het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO 2021) vastgesteld. Daarin zijn
naast de grondexploitatieprojecten ook de overige grote ruimtelijke projecten verantwoord.
Voor de uitvoering van al deze ruimtelijke ontwikkelingen heeft de raad € 3,45 mln. aanvullend
krediet verstrekt. De raad heeft op 29-04-2021 de grondexploitatie voor het woningbouwproject
Wijnbergen De Kwekerij geopend en vastgesteld. Daarbij een uitvoeringskrediet verleend van €
1,6 mln. De verantwoording over de grondexploitaties bestaat uit de volgende onderdelen:
1. samenvatting;
2. resultaat bouwgrondexploitaties;
3. gronden, gesplitst in bouwgronden in exploitatie en niet in exploitatie (MVA);
4. grondverkopen;
5. risico’s bouwgrondexploitaties;
6. kredieten.
1. Samenvatting
- Het resultaat op de grondexploitaties bedraagt € 2,64 mln. positief. Dit bestaat uit enerzijds
een resultaat van € 1,65 mln. op de grondexploitaties woningbouw- en anderzijds uit € 0,99 mln.
op de grondexploitaties bedrijventerreinen.

- In 2021 daalde de totale boekwaarde van de grondexploitaties met circa € 9,6 mln. Van €
53,1mln. naar € 44,5 mln. (exclusief tussentijdse winstneming).
- Voor de verlieslatende projecten zijn voorzieningen getroffen. Het saldo bedraagt € 5,6 mln.
(t.o.v. € 7,1mln. in 2020).
- In 2021 is er voor € 12,3 mln. aan bouwgrond verkocht. Dat is € 3,1 mln. meer dan was
verwacht. Dat geldt voor zowel bij de woningbouwprojecten als bij de bedrijventerreinen. Voor
woningbouw zijn momenteel nagenoeg geen kavels meer beschikbaar. Projecten met nieuwe
kavels voor particulier opdrachtgeverschap, starterswoningen en overige projectmatige bouw
zijn in voorbereiding. Bedrijfskavels zijn nog wel (beperkt) beschikbaar.
- De risico’s die samenhangen met de gebiedsontwikkelingsprojecten (grondexploitaties en nietgrondexploitatieprojecten) zijn in het MPO 2021 gekwantificeerd op € 1,9 mln. en ten opzichte
van het jaar daarvoor afgenomen met € 0,9 mln.
- De uitgaven in 2021 passen binnen het verstrekte krediet. Totaal aangevraagd krediet
bedraagt 179,2 mln. de werkelijke uitgaven tot en met 31-12-2021 zijn 171,3 mln.
2. Resultaat bouwgrondexploitaties 2021
Het resultaat op de grondexploitatie bedraagt € 2,64 mln. positief en is als volgt opgebouwd:
Woningbouw grondexploitaties (1,65 mln.)

- Tussentijds winstneming voor de grexen Heideslag € 3.150, Vijverberg zuid € 1.900 en Heelweg
€ 429.264. Volgens de verslaggevingsregels is een gemeente verplicht om bij positieve
grondexploitaties tussentijds de winsten in de jaarrekening te verantwoorden. De winstneming
gebeurt naar rato van de voortgang van het project.

94

- Verlaging van de voorziening Lookwartier van € 116.177 (voordeel) en verlaging van de
voorziening Iseldoks € 1.095.868 (voordeel).
Bedrijventerreinen grondexploitaties (€ 0,99 mln.)
- A18 Bedrijvenpark: mede door de positieve ontwikkeling van de verkopen op het A18
Bedrijvenpark is de grondexploitatie met een aanvankelijk negatief resultaat omgeslagen naar
een positief resultaat. Dat betekent dat enerzijds de beschikbare voorziening van € 423.499 kan
vrijvallen en er anderzijds een tussentijdse winst genomen kan worden van € 23.913.
- Tussentijdse winstneming uit de grondexploitatie Bedrijventerrein Verheulsweide € 546.981.
3. Gronden
Bouwgronden In Exploitatie (BIE)
Aan het begin van het jaar is een bedrag van € 53,1 mln. geïnvesteerd voor de zeven actieve
grondexploitaties. In 2021 is er één nieuwe grondexploitatie geopend. Het afgelopen jaar is de
boekwaarde over de acht grondexploitaties gezamenlijk € 44,5 mln. Een verlaging van € 8,6 mln.
Voor verlieslatende grondexploitaties is een voorziening nodig van € 5,6 mln. Per saldo is de
waarde € 39,0 mln. Dit bedrag is verantwoord op de balans onder het onderdeel “voorraden” en
gespecificeerd in de tabel verloopstaat grondexploitaties. De daling wordt veroorzaakt door
positieve ontwikkelingen (meer opbrengsten en kostenreductie) binnen de meeste
grondexploitaties.
Materiële Vaste Activa (MVA)
De strategische gronden dienen volgens de BBV voorschriften op de balans te worden
opgenomen onder “Materiële vaste activa”. De strategische gronden zijn gewaardeerd voor € 6
per m², met uitzondering van de resterende gronden van het noordelijk deel van het A18
Bedrijvenpark. Deze zijn opgenomen voor een bedrag van € 48 per m². Van de strategische
grondvoorraad is in 2021 een oppervlakte van 106.133 m², tegen een boekwaarde van € 636.798,
in exploitatie genomen. Dit betreft het project Wijnbergen De Kwekerij. Naar verwachting
zullen in 2022 meer strategische gronden in exploitatie worden genomen voor de projecten A18
Bedrijvenpark (2e en 3e fase), Wehl Heideslag 2e fase en Wehl Fokkenkamp.
4. Grondverkopen
De totale geraamde verkoopopgave opgenomen in het MPO 2021 voor de komende
jaren bedroeg 210 woningkavels met een geraamde opbrengst van in totaal € 16,7 mln.
Voor bedrijventerreinen was dat 30,6 ha. voor de komende acht jaar, met een geraamde
opbrengst van € 44,3 mln.
Woningbouw
Voor de grondverkopen ten behoeve van woningbouw werd in het MPO 2021 voor het jaar 2021
een bedrag geraamd van € 3,7 mln. Ultimo 2021 is er voor een bedrag van € 5,1 mln. aan
bouwgrond verkocht. De verkoop betreft 19 woningbouwkavels (particulier
opdrachtgeverschap) met een totale verkoopwaarde van € 3,4 mln. Daarnaast is er voor € 1,7
mln. aan bouwgrond verkocht voor projectmatige bouw (26 woningen). Vanwege de
aanhoudende vraag naar nieuwe woningen en bouwkavels is in 2020 een onderzoek gestart
naar de mogelijkheden van een aantal nieuwe woningbouwprojecten. In 2021 heeft dat ertoe
geleid dat een aantal nieuwe projecten in voorbereiding zijn genomen en er één nieuwe
grondexploitatie is geopend. In 2022 worden er naar verwachting meer grondexploitaties
geopend. Daarmee wordt voorzien in de aanhoudende vraag naar woningbouwkavels en
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woningen waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie van de gemeente Doetinchem om
te groeien naar een gemeente met circa 70.000 inwoners in 2036.
Bedrijventerreinen
Voor de grondverkopen ten behoeve van bedrijven werd in het MPO 2021 voor het jaar 2021
een bedrag geraamd van € 5,4 mln. Ultimo 2021 is er voor € 7,2 mln. (6 hectare) aan bouwgrond
verkocht voor de realisatie van nieuwe bedrijven. Er is een aanhoudende vraag naar kavels op
bedrijventerreinen. Vanwege de beperking van het tijdelijk niet kunnen aansluiten van nieuwe
bedrijven op het middenspanningsnet houden we rekening met een periode van circa twee jaar
met een wat lager uitgiftetempo. Desondanks zien we de uitgifte van de resterende kavels met
vertrouwen tegemoet.
5. Risico’s bouwgrondexploitaties
In het MPO 2021 hebben we de risico’s gekwantificeerd voor een bedrag van € 1,9 mln. Dat is
inclusief een bedrag van € 0,9 mln. voor de overige ruimtelijke ontwikkelingsprojecten
(gemeentelijke investeringsprojecten en projecten d.m.v. faciliterend grondbeleid). Bij de
actualisaties van het MPO 2022 zullen we de risico’s in zijn totaliteit opnieuw beschouwen.
6. Kredieten
Op 08 juli 2021 zijn door de raad kredieten verstrekt. De hoogte van dit krediet was gebaseerd
op de gerealiseerde uitgaven tot en met 2020 (boekwaarde) en de nog te realiseren uitgaven in
2021 en 2022. Deze jaarschijven van nog te realiseren uitgaven en inkomsten zijn opgenomen in
de gemeentebegroting. In totaal is er voor de grondexploitaties een bedrag verstrekt van €
179,2 mln. en in werkelijkheid is € 171,3 mln. benut en blijft binnen het krediet.
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8. Rechtmatigheid
Inleiding
Over het verslagjaar 2021 wordt de rechtmatigheidsverklaring afgegeven door de accountant.
Met rechtmatigheid wordt bedoeld dat wordt voldaan aan interne en externe wetgeving. Uw
raad heeft via het controleprotocol 2021 en met het bijbehorende normenkader 2021, dat is
vastgesteld door het college, de voor de gemeente geldende wet- en regelgeving van toepassing
verklaard voor de rechtmatigheidstoets. Het normenkader is het belangrijkste uitgangspunt voor
de rechtmatigheidscontrole door de accountant.
Perspectief van de accountant in relatie tot rechtmatigheid
In het controleprotocol is vastgelegd wat de accountant, in opdracht van uw raad, doet om zich
een oordeel te vormen over de jaarrekening 2021 van de gemeente Doetinchem, voor wat
betreft de onderdelen getrouwheid en rechtmatigheid. In deze paragraaf gaat het uitsluitend
om de bevindingen van de accountant inzake de financiële rechtmatigheid van het gemeentelijk
handelen in 2021. Het controleprotocol wordt evenals het controleplan van de accountant
jaarlijks ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad. Het controleprotocol is op 25 maart 2021
vastgesteld door uw raad (raadsbesluit 2021-22). Op 29 maart 2022 is vervolgens het
controleplan vastgesteld (raadsbesluit 2022-18).
Het kader dat de accountant beschikbaar heeft is het door het college vastgestelde
normenkader 2021. In dit kader zijn de verordeningen en de raadsbesluiten opgenomen.
Het normenkader wordt jaarlijks gescreend op gewijzigde interne- en externe regelgeving.
Naar aanleiding van de screening wordt het kader eventueel bijgesteld en door het college
vastgesteld. Uw raad ontvangt vervolgens het kader ter kennisname. U bent hierover
geïnformeerd per raadsmededeling op 25 januari 2022 (raadsmededeling 2022-07).
1. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid hanteert de accountant de volgende criteria:
Het voorwaardencriterium: alle financiële beheershandelingen zijn verricht in
overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving.
2. Het begrotingscriterium: alle lasten in het begrotingsjaar vallen binnen de begroting
(inclusief wijzigingen) zoals deze door de gemeenteraad is goedgekeurd. Eventuele
begrotingsoverschrijdingen zijn niet verwijtbaar aan het college, bijvoorbeeld omdat ze
niet voorzienbaar waren.
3. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium: het college heeft waarborgen ingebouwd
om te voorkomen dat, als gevolg van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en
regelgeving, ten onrechte overheidssubsidies of- uitkeringen zijn verleend of er een te
laag bedrag aan heffingen dan wel geen heffingen zijn betaald.
De goedkeuringstoleranties voor de accountant heeft uw raad in het controleprotocol 2021
vastgesteld. Deze percentages gelden over het totaal van lasten in de jaarrekening. Voor 2021
gaat het om 277,3 miljoen. De materialiteit voor fouten (1% van de lasten) komt hiermee op
€ 2.773.000. De materialiteit voor onzekerheden (3% van de lasten) op € 8.319.000.
Naast de goedkeuringstoleranties zijn de rapporteringstoleranties van belang. Uitgangspunt bij
de rapporteringstoleranties is dat geconstateerde fouten en onzekerheden in het
accountantsverslag 2021 vermeld worden zodra deze 5% van de materialiteit overschrijden. Bij
fouten derhalve € 138.650 en bij onzekerheden € 415.950. Het staat de accountant daarnaast
uiteraard vrij om naar eigen inzicht belangrijke bevindingen in het verslag op te nemen, ook al
onderschrijden de financiële consequenties hiervan de bovenstaande percentages.
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Bevindingen ten aanzien van het begrotingscriterium
Dit criterium houdt in dat de financiële handelingen in 2021 tot stand moeten zijn gekomen
binnen de kaders van de vastgestelde begroting 2021 en de hiermee samenhangende
programma’s. Met andere woorden: zijn de bij een programma horende budgetten en kredieten
niet overschreden. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt
getoetst of aan het budgetrecht van de raad is voldaan. Het systeem van budgetbeheer en –
bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen worden gemeld bij de raad, zodat deze
tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. In 2021 is hieraan invulling gegeven
via de technische begrotingswijziging 2021. Indien een wijziging van de begroting niet meer in
het jaar zelf is of kon worden voorgelegd aan de raad zijn bestedingen boven het
begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Gaat het echter om overschrijdingen binnen
het door de raad uitgezette beleid én worden ze goed herkenbaar opgenomen in de
jaarrekening, dan kan de raad alsnog met deze uitgaven instemmen. Doen dergelijke situaties
zich voor, dan nemen we die in deze paragraaf op en vragen we de raad hiermee deze alsnog
goed te keuren. De accountant moet deze overschrijdingen overigens wel opnemen in zijn
accountantsverslag, aangezien hij zijn verklaring afgeeft bij de door het college opgemaakte
jaarrekening en voor hem dan dus nog niet vaststaat of de raad de overschrijdingen ook
inderdaad zal goedkeuren. De jaarrekening 2021 is op programmaniveau beoordeeld op
overschrijdingen. Alleen de lastenkant is in de toets betrokken.
Progr.

Omschrijving programma
1

Doetinchem centrumstad

2

Sterke samenleving

3
4
Totaal programma's

Lasten begroot

Lasten werkelijk

Saldo

32.923

33.245

-322

152.175

168.343

-16.168

Veranderende leefomgeving

36.145

31.423

4.723

Organisatie en financiën

40.845

44.273

-3.428

262.089

277.283

-15.194

Er is sprake van begrotingsoverschrijding op drie programma’s. Een deel van deze
overschrijdingen past binnen de beleidskaders van de raad. Dit wordt niet meegewogen in het
accountantsoordeel. Bij de resterende overschrijdingen is sprake van overschrijdingen waar
hogere opbrengsten, in de vorm van bijdragen van derden of onttrekkingen aan reserves of
voorzieningen/transitoria, tegenover staan. Hierdoor is van onrechtmatigheid, relevant voor het
accountantsoordeel, geen sprake.
Bevindingen ten aanzien van het M&O criterium
De gemeente heeft voor misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik in 2021 beleid vastgesteld
(raadsmededeling 2022-21). Dit beleid betreft een overkoepelend beleid met daarin opgenomen
de algemene uitgangspunten voor M&O, de risico's en ook de maatregelen ter voorkoming van
misbruik en oneigenlijk gebruik. De beheersmaatregelen (verbijzonderde) interne controles en
principes als functiescheiding en integriteit vormen daarvoor de randvoorwaarden. Bij het
verrichten van interne controles, en onderzoeken wordt aandacht besteed aan het M&Obeleid. Ook bij het opstellen van procesbeschrijvingen, in het kader van de administratieve
organisatie, wordt rekening gehouden met M&O-gevoelige aspecten. De uitkomsten hiervan
worden naar de toekomst toe gebruikt voor de rechtmatigheidsverklaring die het college van
B&W gaat afgeven. Nu toetst de accountant nog op deze onderdelen.
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Bevindingen ten aanzien van het voorwaardencriterium
In 2021 zijn alle financiële beheershandelingen verricht in overeenstemming met de vigerende
wet- en regelgeving. Uit de uitgevoerde controles in 2021 zijn geen onrechtmatigheden
geconstateerd boven de gestelde rapportagegrenzen.
Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022
Naar verwachting moet de gemeente (het college van burgemeester en wethouders) per
verslagjaar 2022 voor het eerst zelf in het jaarverslag verantwoording afleggen over de
rechtmatigheid van het gevoerde bestuur in de vorm van de rechtmatigheidsverklaring. Deze
wijziging is onderdeel van het Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers dat in 2021 in
de Tweede Kamer is ingebracht. De verwachting is dat dit wetsvoorstel in 2022 wordt
aangenomen. Initieel zou de gemeente (het college van burgemeester en wethouders) over het
verslagjaar 2021 al zelf de rechtmatigheidsverklaring afleggen maar door uitstel van de
behandeling van het wetsvoorstel is dit verschoven naar 2022. De belangrijkste reden voor dit
uitstel is dat door de coronacrisis de verantwoording en controle over het verslagjaar 2021 al
complexer zijn geworden, waardoor de invoering van de rechtmatigheidsverklaring op korte
termijn niet meer opportuun was.
Uiteraard is het publiceren van de rechtmatigheidsverklaring over het verslagjaar 2022 alleen
niet voldoende voor de rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl. Er wordt van de gemeente
verwacht dat zij een duidelijke en deugdelijke grondslag heeft voor de afgifte van de
rechtmatigheidsverklaring. Deze grondslag wordt de onderbouwing van de verantwoording
genoemd. Het doel is om met een bepaalde mate van zekerheid vast te stellen dat financiële
(beheers)handelingen hebben plaats gevonden binnen de kaders van wet- en regelgeving. Om
goed voorbereid te zijn op deze wetswijziging is de gemeente Doetinchem in het vierde
kwartaal van 2021 gestart met de voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording nieuwe
stijl, afgifte van de rechtmatigheidsverklaring door het college van burgemeester en
wethouders.
In deze voorbereiding zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
- De implicaties voor de afgifte van de rechtmatigheidsverklaring zijn in beeld gebracht;
- Stakeholders zijn door middel van presentaties meegenomen in betekenis, implicaties en
stappenplan voor de implementatie van de rechtmatigheidsverklaring;
- De huidige situatie ten aanzien van de interne controle is per team geïnventariseerd, welke
controles worden er uitgevoerd.
In 2022 staat de (verdere) implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl op
de planning. In hoofdlijn bestaat dit uit de volgende activiteiten:
- Het (verder) verhogen van het risicobewustzijn binnen de gemeente;
- Het (verder) optimaliseren van de interne controle;
- Het nader invulling geven aan procesmanagement.
Deze activiteiten zijn eveneens voorbereidend op de accountantscontrole over het verslagjaar
2022.
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9. Coronacrisis
Inleiding
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus (Covid-19). Het
Rijk nam vanaf dat moment steeds verdergaande beperkende maatregelen om de gezondheid
van de burgers te beschermen. De coronacrisis heeft allerlei directe en indirecte gevolgen voor
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Het verloop van de crisis
is nog steeds onduidelijk en de middellange maatschappelijke en economische gevolgen zijn
lastig in te schatten. De gemeente Doetinchem heeft in het begin van de coronacrisis een
coronareserve ingesteld, waar vanuit de algemene middelen € 1,5 miljoen aan is toegevoegd.
Verder zijn hier steeds de rijksbijdragen voor coronacompensatie aan toegevoegd. Vanuit deze
reserve zijn de door de gemeente gemaakte extra kosten betaald en de compensaties aan
maatschappelijke organisaties en instellingen, maar ook de ondernemers en speciaal de horeca,
om in deze tijd financieel overeind te blijven, conform de op 25 maart 2021 besloten
‘compensatiemaatregelen voor corona’ (raadsbesluit 2021-21). Het betreffen een tweetal
regelingen:
1. De ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’: elke vereniging/stichting kan onder
beperkte voorwaarden een eenmalige ondersteuningssubsidie corona ontvangen van €
250. Voor deze regeling is maximaal € 50.000 uit de reserve corona beschikbaar gesteld.
De regeling eindigt bij het bereiken van het bestedingsplafond, waarbij de aanvragen
worden afgewikkeld op volgorde van binnenkomst.
2. De ‘maatwerk corona-ondersteuning’ voor organisaties/ instellingen die een meer
omvangrijke ondersteuning vragen als gevolg van corona.
In deze paragraaf proberen we overzichtelijk en integraal toe te lichten welke gevolgen Covid19 op de gemeente Doetinchem in 2021 heeft (gehad) en welke maatregelen, activiteiten en
werkzaamheden wij hebben genomen. In deze paragraaf wordt per programma toegelicht wat
de kosten, gemiste opbrengsten en risico’s van Covid-19 op de programma’s zijn (geweest) en
wordt aandacht geschonken aan de verwachte maatschappelijke en financiële gevolgen van
Covid-19 voor 2022 en de jaren daarna.
Algemeen
In 2021 bent u periodiek geïnformeerd over de impact van de coronacrisis op onze gemeente.
Deze paragraaf is dan ook feitelijk een terugblik op hetgeen we u in de volgende
raadsmededelingen hebben medegedeeld:
de raadsmededeling 2021-10: Voortgang aanpak coronacrisis gemeente Doetinchem (26 januari
2021)
• de raadsmededeling 2021-112: Doetinchems steunpakket n.a.v. coronamaatregelen
december Corona
• Daarnaast bent u via de reguliere bestuurlijke monitoren (raadsbesluit 2021-57: eerste
bestuurlijke monitor 2021 (8 juli 2021) en raadsbesluit 2021-92:
• tweede bestuurlijke monitor2021 (4 november 2021)),
• de kadernota (raadsbesluit 2021-62 (15 juli 2021))
• de begroting 2022 (raadsbesluit 2021-95 (4 november 2021)) en
• de technische wijziging (raadsbesluit2021-109 (23 december 2021))
op de hoogte gehouden van de (financiële) voortgang en heeft besluiten genomen over de
corona-aanpak.
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In de volgende onderdelen van deze paragraaf leest u per begrotingsprogramma wat de extra
uitgaven en besparingen zijn geweest na de tweede bestuurlijke monitor 2021, waarvan wordt
voorgesteld om deze ten laste/ten gunste van de bij de eerste bestuurlijke monitor 2020
ingestelde reserve corona te brengen. Wilt u meer informatie over wat wij als gemeente met de
ondersteuning van het Rijk en de provincie hebben gedaan om de consequenties van de
coronacrisis te beteugelen dan verwijzen wij u naar de bovengenoemde periodieke rapportages.
Doetinchem centrumstad
Parkeren
Als gevolg van corona is bij de eerste bestuurlijke monitor 2021 de inkomstenraming parkeren
vanuit de reserve corona naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling heeft te maken gehad met de
tegenvallende inkomsten in verband met de coronamaatregelen. De maatregelen zijn
gedurende het jaar bijgesteld. Dit alles heeft ertoe geleid dat de parkeerinkomsten (straat,
parkeergarages etc.) € 111.000 hoger uitvallen dan de gewijzigde begroting.
Openbare orde en veiligheid
Door de coronapandemie zijn op het taakveld openbare orde en veiligheid, op de onderdelen
kabinetstaken en veiligheid de budgetten niet geheel benut. Afgelopen jaar zijn projecten en
taken stil komen te liggen het gaat hierbij met name om veiligheidstaken bij de diverse
evenementen.
Leges evenementen
Door de beperkingen als gevolg van de Corona crisis werden (en worden) er weinig
evenementen georganiseerd. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel in 2021.
Openbaar vervoer, Regio Express
In de afgelopen anderhalf jaar zijn alle werkzaamheden rondom de Regio Express gewoon
doorgegaan. 'Gewoon' wil wel zeggen door corona in aangepaste vorm. Dit heeft geleid tot
een andere (meer) ureninzet.

Doetinchem centrumstad
Corona-uitgaven na de 2e bestuurlijke monitor

2021
Bedragen x € 1.000,-

Cor

Meevallende opbrengsten parkeren en naheffingen als gevolg van corona

Cor

openbare orde en veiligheid

Cor

leges evenementen

Cor

openbaar vervoer

111
29
-27
-5

Totaal uitgaven corona Doetinchem Centrumstad na de 2e BM.
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Sterke samenleving
Maatwerkdienstverlening Meerkosten zorgaanbieders
De zorgaanbieders hebben de meerkosten als gevolg van Corona gedeclareerd. Dit bedrag groot
€ 218.000 wordt nu ten laste van de reserve Corona gebracht. Overigens is hiervoor via de
decembercirculaire gemeentefonds € 194.000 van het Rijk ontvangen. Dit is in deze jaarrekening
2021 al toegevoegd aan de reserve corona.
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Sterke Samenleving
Corona-uitgaven na de 2e bestuurlijke monitor

2021
Bedragen x € 1.000,-

Cor

Maatwerkdienstverlening, meerkosten zorgaanbieders

-218

Totaal uitgaven corona Sterke samenleving na de 2e BM.

-218

Veranderende leefomgeving
Op dit programma zijn geen ontwikkelingen te melden na de tweede bestuurlijke monitor met
een effect op de reserve corona

Veranderende leefomgeving
Corona-uitgaven na de 2e bestuurlijke monitor

2021
Bedragen x € 1.000,-

Cor

Er zijn geen Corona uitgaven op dit programma
Totaal uitgaven corona Veranderende leefomgeving na de 2e BM.

0

Organisatie en financiën
Bestuur
Vanaf het begin van de coronacrisis is er naar gestreefd open te staan voor alle signalen uit de
samenleving, aanspreekbaar te zijn en zichtbaarte zijn in de samenleving. Onder meer door
filmpjes op social media, de campagne “Daar doe ik het voor”. Ook in de binnenstad zijn door
Buha maatregelen getroffen en is er inzet geweest naar aanleiding van rellen. Net als in 2020 is
voor de raad en het college het vanuit huis vergaderen ook in 2021 de norm geweest. Om dit te
kunnen faciliteren zijn er extra kosten voor gemaakt. Per saldo gaat het om € 40.000.
Voorgesteld wordt om deze ten laste van de coronareserve te brengen.
Verkiezingen
Vanaf het begin van de coronacrisis is er naar gestreefd naar open staan voor alle signalen uit de
samenleving, aanspreekbaar zijn en zichtbaarheid in de samenleving. Onder meer door filmpjes
op social media, de campagne “Daar doe ik het voor”. Ook in de binnenstad zijn door Buha
maatregelen getroffen en is er inzet geweest naar aanleiding van rellen. Net als in 2020 is voor
de raad en het college het vanuit huis vergaderen ook in 2021 de norm geweest. Om dit te
kunnen faciliteren zijn er extra kosten voor gemaakt. Per saldo gaat het om € 40.000.
Burgerlijke stand
De legesinkomsten huwelijken en registraties blijven achter omdat vanwege de coronacrisis
minder huwelijken gesloten worden. Van de gesloten huwelijken dit jaar is ongeveer de helft
een uitgesteld huwelijk, waarvan de leges al in 2020 is voldaan.
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Huisvesting en facilitaire zaken
Er zijn diverse afwijkingen op huisvesting en facilitaire zaken die corona gerelateerd zijn. Zo is
door meer schoonmaak (€- 10.000) en beveiliging (€-13.000) een nadeel op huisvesting, binnen
facilitair is er een voordeel op consumpties (€ 10.000), en bij Team Informatiemanagement zijn
meer kosten gemaakt i.v.m. ICT-voorziening (€- 51.000). Per saldo komt €- 64.000 t.l.v. de
bestemmingsreserve corona.
Uitvoeringskosten belastingen
Door corona hebben wij de werkzaamheden die op locatie plaatsvinden aan moeten passen. Zo
zijn er vanaf maart 2021 geen controles op locatie (taxaties en huisbezoeken). Deze situatie en
aanpassing heeft geleid tot een besparing op het budget van € 60.000.
Stimuleren innovatie en instandhouding voorzieningen
Het Rijk nam door het risico van het coronavirus verdergaande beperkende maatregelen om de
gezondheid van de burgers te beschermen. Deze maatregelen hadden en hebben grote
gevolgen voor de economie en beïnvloeden ook onze gemeente op veel terreinen. Daar waar in
2020 € 1,5 miljoen is vrijgemaakt in de gemeentelijke begroting om de door corona getroffen
voorzieningen in stand te houden en om innovatie te stimuleren en naar de toekomst toe te
kunnen anticiperen op de effecten is voor 2021 een reservering in de begroting opgenomen van
€ 330.000 op om innovatie te stimuleren, die bijdraagt aan toekomstbestendige voorzieningen.
Uit dit bedrag zou de pilot om het eerste half uur gratis te parkeren in de parkeergarage
Amphion en op de Varkensweide worden ingevoerd en de voorgestelde besparing ingeboekt bij
keuzerichting 1 (parkeerbelastingen) van € 30.000 uitgesteld worden. In de eerste bestuurlijke
monitor 2021 is dit meegenomen in het totaal van de geprognosticeerde tegenvallende
parkeeropbrengsten, die ten laste zijn gebracht van de reserve corona. Voorgesteld wordt dan
ook om het hier ontstane voordeel ad € 110.000 ten gunste van de coronareserve te laten
vloeien.
Het budget was ook bedoeld om de zwaar door corona getroffen sport- en cultuursector te
ondersteunen met als doel het stimuleren van innovatie of het in stand houden van de
voorzieningen. Dit is feitelijk ingevuld door de op 25 maart 2021 besloten
‘compensatiemaatregelen voor corona’ (raadsbesluit 2021-21). Het betreffen een tweetal
regelingen:
1. De ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’: elke vereniging/ stichting kan onder
beperkte voorwaarden een eenmalige ondersteuningssubsidie corona ontvangen van €
250. Voor deze regeling is maximaal € 50.000 uit de reserve corona beschikbaar gesteld.
De regeling eindigt bij het bereiken van het bestedingsplafond, waarbij de aanvragen
worden afgewikkeld op volgorde van binnenkomst.
2. De ‘maatwerk corona-ondersteuning’ voor organisaties/ instellingen die een meer
omvangrijke ondersteuning vragen als gevolg van corona.
De voorstellen die vanuit deze regelingen zijn gecompenseerd zijn bij de diverse
cyclusdocumenten ten laste van de reserve corona gebracht. Voorgesteld wordt dan ook om het
hier ontstane voordeel ad € 200.000 ten gunste van de reserve corona te brengen.
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Organisatie en financien
Corona-uitgaven en inkomsten 2e bestuurlijke monitor

2021
Bedragen x € 1.000,-

Cor

college en raad

-40

Cor

verkiezingen

-89

Cor

burgerlijke stand

-32

Cor

huisvesting en facilitaire zaken

-64

Cor

uitvoering belastingen

Cor

stimuleren innovatie en instandhouding voorzieningen

60
Totaal uitgaven corona Organisatie en Financien na de 2e BM.

310
145

Financiële impact coronacrisis
De coronacrisis heeft veel impact heeft op de Doetinchemse samenleving. Niet alleen werden we
in 2021 geacht zoveel mogelijk thuis te werken, waren samenkomsten niet toegestaan en zijn er
hygiënemaatregelen getroffen, ook ondernemers, verenigingen en instellingen hebben het
zwaar. Waar de gemeente kan, ondersteunen we zo goed mogelijk. Het Rijk heeft de gemeente
Doetinchem op onderdelen gecompenseerd.
Rijkscompensatiepakketten
De coronacrisis heeft een behoorlijke financiële impact op de gemeente Doetinchem. Er zijn
door het Rijk in 2021 vier corona-compensatiepakketten via de algemene uitkering verstrekt.
In de volgende tabel is weergegeven waarvoor de gemeente Doetinchem voor 2021 in de vorm
van een algemene uitkering coronacompensatie heeft gekregen.
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Totaal van Rijksinkomsten Corona

2021
Bedragen x € 1.000,-

Lokale culturele voorzieningen

510

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021

78

Aanvullende pakket re-integratiekosten

284

Impuls re-integratie

152

Gemeentelijk schuldenbeleid

102

Bijzondere bijstand
Crisisdienstverlening (regionaal)
Subtotaal derde coronapakket (decembercirculaire 2020)
Maatschappelijke opvang
Voorschoolse voorziening peuters
Perspectief jeugd en jongeren

35
853
2.014
91
16
120

Jongerenwerk

41

Mentale ondersteuning

35

Activiteiten en ontmoetingen
Tonk
Afvalverwerking

24
219
93

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021

128

Extra begeleiding kwetsbare groepen

162

Subtotaal vierde coronapakket (maartcirculaire 2021)

929

Heroriëntatie zelfstandigen

18

Jeugd aan Zet

10

Subtotaal vijfde coronapakket (meicirculaire 2021)
Lokale culturele voorzieningen
Buurt- en dorpshuizen

28
168
30

Tonk

650

Subtotaal zesde coronapakket (septembercirculaire 2021)

848

Lokale culturele voorzieningen

141

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

104

Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015

90

Maatschappelijke opvang

748

Wsw

197

Beschermd wonen Continuïteit van zorg

144

Inkomstenderving gemeenten 2020

1.050

Subtotaal zevende coronapakket (decembercirculaire 2021)

2.474

Totaal rijksmiddelen corona 2021

6.293

In totaal heeft het Rijk via de algemene uitkering voor 2021 voor € 6,2 miljoen aan coronacompensatie verstrekt. Het betreffen algemene middelen, waardoor er over de besteding van de
middelen geen verantwoording naar het Rijk hoeft worden afgelegd. Alle
compensatiepakketten zijn met uitzondering van de regionale middelen en de TONK middelen
toegevoegd aan de reserve corona. Ook bij de decembercirculaire verkregen compensatie over
2020 (inkomstenderving 2020 gemeenten) is reeds bij de tweede bestuurlijk monitor aan de
reserve corona toegevoegd. Van alle kosten die na de tweede bestuurlijke monitor als gevolg
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van corona zijn gemaakt wordt in deze jaarrekening voorgesteld om deze ten laste van de
reserve corona te brengen.
Naast de algemene middelen heeft het Rijk ook middels specifieke uitkeringen middelen
verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende regelingen:
- Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving;
- Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen;
- Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS 2021);
- Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
- Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen;
- TOZO;
- Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden.
In de SiSa-bijlage bij deze jaarrekening heeft hierover verantwoording plaatsgevonden.
In alle rapportages over corona hebben wij u steeds meegenomen in de financiële
ontwikkelingen. Voor 2021 hebben we in totaal voor bijna € 6,5 miljoen aan extra kosten
hebben gemaakt als gevolg van corona.

Corona-uitgaven 2021

2021
Bedragen x € 1.000,-

Corona-uitgaven en onderbesteding tot en met de eerste bestuurlijke monitor

-1.358

Corona-uitgaven en onderbesteding na eerste bestuurlijke monitor tot de tweede bestuurlijke monitor

-181

Corona-uitgaven en onderbesteding tweede bestuurlijke monitor

-2.206

Corona-uitgaven technische wijziging

-18

Corona-uitgaven en onderbesteding jaarrekening

35

Inzet regionale middelen en TONK

-2.811
Totaal uitgaven Corona -6.539

Wanneer we de uitgaven in 2021 af zetten tegen de verkregen Rijksinkomsten in 2021, dan zijn
er in 2021 meer corona-uitgaven geweest, dan wij van het Rijk hebben ontvangen.

Saldo uitgaven en inkomsten Corona 2021

2021
Bedragen x € 1.000,Totaal uitgaven Corona

-6.539

Inkomsten van het Rijk

6.293

Totaal te onttrekken in 2021 aan BR Corona

-246

Onderstaand plaatje geeft de ontwikkeling van de coronareserve in 2021 weer.
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Prognose reservering corona

2021
Bedragen x € 1.000

Beginstand

2.419

Corona uitgaven uit de 1e best. monitor 2021 tlv res. Corona

1.358

Saldo Coronareserve (2020: na 2e best. Monitor blz. 26 2e BM '20) 1.061
Coronavergoeding uit December Circulaire 2020 GF

1.161

Coronavergoeding uit Maart Circulaire 2021 GF (1 BM21 )

710

Coronavergoeding uit Mei Circulaire 2021 GF (2 BM21 )

28
Saldo Coronareserve na circulaires 2.960

Raadsbesluit niet heffen precariobelasting ivm Corona (Raadsbesluit 25-3-2021)

-80

Regeling eenmalige ondersteuningsbijdrage Corona (Raadsbesluit 25-03-2021, max. € 50.000, € 250,- per aanvraag). €
1.250 op uit gegeven voor 5 organisaties.

-50

Maatwerkregeling corona-ondersteuning (Raadsbesluit 25-03-2021)
Bijdragen div. instellingen o.g.v. Collegebesluiten 29 juni 2021

-28

Maatwerkregeling corona-ondersteuning (Raadsbesluit 25-03-2021)
Bijdragen div. instellingen collegebesluit 21 september 2021

-23

Corona uitgaven uit de 2e best. monitor 2021 tlv res. Corona

1.156

Aanmeldingen Technische begrotingswijziging 2021:
Rijksvergoeding sept. Circulaire 2020 coronasteun jeugdorganisaties toevoegen aan budget deelnamesubsidie

-18

Mutaties septembercirculaire 2021 tgv reserve corona:

198

Saldo reserve corona na bestuurlijke monitoren en technische begrotingswijziging 2021 1.803
Jaarrekening 2022
Mutaties decembercirculaire 2021 tgv reserve corona:
Lokale culturele voorzieningen

141

Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

104

Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015

90

Parkeerinkomsten

111

Resultaten:

Saldo reserve corona 31-12-2021

Openbare orde en veiligheid

29

Bijzondere wetgeving (evenementen)

-27

Openbaar vervoer

-5

Maatwerkdienstverlening, meerkosten zorgaanbieders

-218

College en raad

-40

Verkiezingen / beschikking res corona

-89

Burgelijke stand

-32

Huisvesting en facilitaire zaken

-64

Uitvoering belastingen

60

Stimuleren innovatie en instandhouding voorzieningen

310
2.173
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Er vanuit gaande dat wordt ingestemd met de voorliggende jaarrekening, dan bedraagt de
bestemmingsreserve corona op 31-12-2021 € 2,1 miljoen. Van deze € 2,1 miljoen zullen we ook
zeker een deel nodig hebben in 2022. Het blijft lastig om een goede inschatting van de impact
voor de jaren 2022 en verder te maken. De onzekerheid over het verdere verloop van de crisis is
echter groot. Komen er weer nieuwe beperkende maatregelen of blijft de huidige versoepeling.
Verwachte lange termijneffecten op de gemeente
Zoals onder de kop Totale financiële ontwikkelingen Corona 2021 aangegeven is het op basis
van de huidige kennis en inzichten niet eenvoudig een goede inschatting van de impact voor de
jaren 2022 en verder te maken. Ook de rol van de Rijksoverheid is voor de consequenties van de
coronacrisis op onze financiële positie cruciaal. Indien ook in de komende jaren de gemeenten
voor de effecten van de coronacrisis door het Rijk grotendeels gecompenseerd worden, lijken de
gevolgen behapbaar. De vraag is echter of het Rijk deze lijn op de langere termijn kan en wil
blijven volgen. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen in 2022 verwijzen wij u naar
de eerste bestuurlijke monitor 2022.
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JAARREKENING
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Jaarrekeningresultaat 2021
Inleiding
In dit deel van de jaarrekening wordt u geïnformeerd over de rekeningresultaten 2021 en de
bestemmingsvoorstellen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene
reserve en de reserve corona. Het financiële resultaat 2021 is het resultaat ten opzichte van de
bijstellingen op de geamendeerde begroting 2021. Die bijstellingen gebeurden door besluiten
van de gemeenteraad op specifieke onderwerpen.
Samenvatting rekeningresultaten 2021 en gevolgen voor de algemene reserve en de reserve
corona
Het resultaat op de begroting 2021 bedraagt € 13.723.000. Bij de jaarrekening blijkt ieder jaar
dat er omstandigheden zijn waardoor budgetten niet volledig zijn benut. Deze middelen zijn
vaak in het volgende jaar nog wel noodzakelijk om de vastgestelde beleidsdoelstellingen te
realiseren. De ‘onderbestedingen’ die niet verrekend worden met specifiek daartoe ingestelde
bestemmingsreserves, worden in principe toegevoegd aan de algemene reserve. Om te
voorkomen dat de gewenste doelstellingen niet alsnog kunnen worden behaald in een volgend
jaar, worden bestemmingsvoorstellen gedaan. Voorgesteld wordt om € 3.110.000 te bestemmen
voor besteding in 2022, € 370.000 ten gunste te brengen aan de reserve corona en € 10.243.000
ten gunste te brengen aan de algemene reserve. Uit het resultaat lichten we de posten groter
dan € 75.000 toe, tenzij corona gerelateerd of majeur.
Rekeningresultaat 2021 (bedragen in €)

resultaat

Resultaat

13.723.000

Resultaat

13.723.000

Voorstel bestemming resultaat

resultaat

Bestemmingsvoorstellen/over te hevelen budgetten naar 2022

3.110.000

Resultaat Corona reserve Corona

370.000

Resultaat overig algemene reserve

10.243.000

Resultaat

13.723.000

Het hierboven genoemde resultaat van de jaarrekening 2021 beïnvloedt het saldo van de
algemene reserve en de reserve corona. Dit is samengevat in onderstaand overzicht.
Algemene reserve per 31/12/2021

bedragen in €

na verwerking voorstel resultaatbestemming
Saldo voor resultaatbestemming

19.162.384

Mutatie resultaat bestemd voor algemene reserve

10.243.000

Algemene reserve na resultaatbestemming

29.405.384

Reserve Corona per 31/12/2021

bedragen in €

na verwerking voorstel resultaatbestemming
Saldo voor resultaatbestemming
Mutatie resultaat bestemd voor reserve Corona
Reserve Corona na resultaatbestemming

1.803.300
370.000
2.173.300
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Resultaat begroting 2021 en toelichting op de posten per
programma
Resultaat begroting 2021
Het resultaat op de begroting 2021 bedraagt € 13.723.000. Voorgesteld wordt om € 3.110.000 te
bestemmen voor besteding in 2022, € 370.000 ten gunste te brengen aan de reserve corona en €
10.243.000 ten gunste te brengen aan de algemene reserve. Uit het resultaat lichten we de
posten groter dan € 75.000 toe, tenzij corona gerelateerd of majeur.
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Resultaat 2021
bedragen in €

Resultaat
totaal

Bestemmingsvoorstellen

Resultaat
overig

0.63 parkeren

2

1.1 brandweer

-123.000

3

1.1 voorziening FLO brandweer

-180.000

4

1.2 robuust rechtssysteem

71.000

5

1.2 openbare orde en veiligheid

29.000

6

1.2 leges evenementen

-27.000

7

2.1 amendement BUHA exploitatie groot
onderhoud

342.000

8

2.5 openbaar vervoer

9

3.1 werken aan toekomstgerichte erven
Achterhoek

108.000

108.000

10

3.1 evenementen bestemmingsvoorstel

134.000

134.000

11

3.1 evenementen overig

12

3.2 grondexploitatie bedrijventerreinen

13

5.5 kerkenvisie

14

5.5 monumentenzorg

109.000

15

8.3 verduurzaming woningvoorraad

176.000

176.000

16

8.3 kwaliteitsborging BWT

32.000

32.000

17

8.3 vrijval reserve woningbouwstrategie

158.000

18

8.3 inhuur pieken wonen en bouwen

100.000

19

8.3 omgevingsvergunning

20

8.3 grondbedrijf

21

5.1 Saza

22

5.1 Saza in sportbedrijf

23

5.2 Spuk sport

24

6.xx sociaal domein

25

5.7 wijkbeheer

26

7.4 klimaatgelden

27

7.4 Voltastraat

28

8.1 bestemmingsplannen

29

8.1 omgevingswet

30

8.1 commissie ruimte

31

8.2 opbrengst Wijnbergen MW

32

8.2 grondexploitatie woningbouw

33

0.1 Regionale Energie Strategie

34

0.1 college en raad

-40.000

35

0.1 Appa

716.000

716.000 V

I

36

0.1 Regio Achterhoek middelen
bevolkingskrimp

1.012.000

1.012.000 V

S

37

0.2 verkiezingen

-89.000

-89.000

V

I

38

0.2 burgerlijke stand

-32.000

-32.000

N

I

39

0.4 nieuwe werkconcept (IM)

90.000

90.000

V

I

40

0.4 verplichtingenadministratie

35.000

35.000

V

I

41

0.4 huisvesting en facilitaire zaken

N

I

1.217.000 V

I

V

I

0.4 overhead

43

0.64 uitvoering belastingen

111.000

V/N I/S

1

42

111.000

Resultaat
Corona

V

I

-123.000 N I/S
-180.000 N

I

V

I

29.000

V

I

-27.000

N

I

V

I

N

I

V

I

V

I

V

I

596.000 V

I

V

I

109.000 V

I

V

I

V

I

158.000 V

I

100.000

V

I

951.000 V

I

34.000

-190.000 N

I

120.000

120.000 V

I

200.000

200.000 V

I

-128.000

-128.000 N

I

71.000

342.000

-5.000

-5.000

0

0

596.000
50.000

50.000

951.000
-156.000

1.916.000

477.000

-218.000

85.000
165.000

165.000

-598.000

1.657.000 V

I

85.000 V

S

V

I

-598.000 N

I

72.000

72.000

V

I

267.000

267.000

V

I

50.000

50.000

V

I

56.000

56.000

V

I

1.768.000 V

I

V

I

N

I

1.768.000
60.000

60.000
-40.000

-64.000
1.257.000
60.000

-64.000
40.000
60.000
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44

0.7 gemeentefonds

883.000

45

0.8 onvoorzien

164.000

46

0.8 stimuleren innovatie en
instandhouding voorzieningen

310.000

47

0.8 personele zaken (bestemmingsvoorstel
maatwerk personeel)

644.000

48

div. loonsom

49

0.8 Regeling eenmalige
ondersteuningsbijdrage corona

50

div. investeringslasten

51

div. diverse verschillen

Totaal resultaat

548.000 V

I

164.000 V

I

V

I

452.000

192.000 V

I

1.099.000

250.000

849.000 V

I

49.000

49.000

V

I

810.000

810.000 V

I

310.000

310.000 V

I

13.723.000

335.000
310.000

3.110.000

370.000

10.243.000 V I/S

waaarvan
structureel:
2

1.1 brandweer

25

5.7 wijkbeheer

36

0.1 Regio Achterhoek middelen
bevolkingskrimp

-60.000
85.000
1.012.000

waaarvan
incidenteel
overig
Totaal resultaat

div. restant

12.686.000
13.723.000

1. Parkeren
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 0.63 (Parkeerbelasting)
Portefeuillehouder: Steintjes
Bedrag: € 111.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. bestemmingsreserve corona
Toelichting: Als gevolg van corona is bij de 1e bestuurlijke monitor 2021 de inkomstenraming
parkeren vanuit de reserve corona met €1.286.000 naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling
heeft te maken gehad met de tegenvallende inkomsten in verband met de coronamaatregelen.
De maatregelen zijn gedurende het jaar bijgesteld. Dit alles heeft ertoe geleid dat de
parkeerinkomsten (straat, parkeergarages etc.) € 111.000 hoger uitvallen dan de gewijzigde
begroting. Dit voordeel ten opzichte van de gewijzigde begroting wordt teruggestort in de
reserve corona.
2. Brandweer
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 1.1 (Crisisbeheersing en brandweer)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 123.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. algemene reserve
Toelichting: De exploitatie van de brandweerkazerne Doetinchem vindt plaats door de
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG). De door Doetinchem te ontvangen huur voor
regionale taken in deze kazerne wordt hiermee verrekend. In 2021 hebben wij een nagekomen
afrekening over 2019 ontvangen en een afrekening over 2021 (afrekening 2020 is al verwerkt in
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onze jaarrekening 2020). Op basis van de afrekeningen over 2019 2021 ontstaat dit nadeel.
Vanaf 2023 wordt de brandweerkazerne weer overgedragen aan de gemeente.
3. Voorziening FLO brandweer
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 1.1 (Crisisbeheersing en brandweer)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 180.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. algemene reserve
Toelichting: De brandweer kent een regeling waardoor brandweerpersoneel eerder kan
stoppen met werken, het FLO. Onlangs hebben wij actuele berekeningen ontvangen op basis
waarvan de benodigde omvang van de voorziening FLO per 31-12-2021 is bepaald. Op basis
hiervan moet de voorziening FLO brandweer worden aangevuld met € 180.000.
4. Robuust rechtssysteem
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 1.2 (Openbare orde en veiligheid)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 71.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Mede in opvolging van de Parlementaire Ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag (POK) wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij
de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. Om gemeenten in staat te stellen om
meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, zijn via de
decembercirculaire 2021 middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. In 2022 zal hier
uitvoering aan worden gegeven.
5. Openbare orde en veiligheid
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 1.2 (Openbare orde en veiligheid)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 29.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. reserve corona
Toelichting: Door de coronapandemie zijn op het taakveld openbare orde en veiligheid, op de
onderdelen kabinetstaken en veiligheid de budgetten niet geheel benut. Afgelopen jaar zijn
projecten en taken stil komen te liggen het gaat hierbij met name om veiligheidstaken bij de
diverse evenementen.
6. Legesevenementen
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 1.2 (Openbare orde en veiligheid)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 27.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. reserve corona
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Toelichting: Door de beperkingen als gevolg van de Corona crisis werden (en worden) er weinig
evenementen georganiseerd. Hierdoor ontstaat een incidenteel nadeel in 2021. Voorgesteld
wordt om dit ten laste van de reserve corona te brengen.
7. Groot onderhoud civieltechnische kunstwerken
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 2.1 (Verkeer en vervoer)
Portefeuillehouder: Steintjes
Bedrag: € 342.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) mag groot onderhoud
niet geactiveerd worden. In de 2e Bestuurlijke Monitor 2021 is daarom groot onderhoud uit het
krediet van de vervangingsinvesteringen gehaald en ten gunste van het exploitatiebudget
gebracht. Buha B.V. voert het groot onderhoud uit en deze wijziging is meegenomen in het
amendement 2022, waarin de inkoop van de dienst Civieltechnische kunstwerken is verhoogd
met het bedrag voor jaar 2021.
8. Openbaar vervoer
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 2.5 (Openbaar vervoer)
Portefeuillehouder: Steintjes
Bedrag: € 5.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. reserve corona
Toelichting: In de afgelopen anderhalf jaar zijn alle werkzaamheden rondom de RegioExpres
gewoon doorgegaan. “Gewoon” wil wel zeggen door Corona in aangepaste vorm. Dit heeft
geleid tot een andere (meer) ureninzet, waarvan wordt voorgesteld om deze ten laste van de
reserve corona te brengen.
9. Werken aan toekomstgericht erven Achterhoek
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 3.1 (Economische ontwikkeling)
Portefeuillehouder: Dales
Bedrag: € 108.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Op de post Economisch aangelegenheden is een budgetvoordeel ontstaan van
€108.000. Het bedrag was gereserveerd ten behoeve van het opstellen van de meerjarige
Economische Agenda. Voorgesteld wordt om dit budget beschikbaar te stellen voor een
succesvol regionaal project ‘Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek’ (WATEA). Op
vooral agrarische erven is sprake van een diversiteit aan nieuwe ontwikkelingen. Er komt veel op
deze bedrijven af en nieuwe ontwikkelingen hebben effect op de omgeving en lokale economie.
Doetinchem heeft immers veel bedrijvigheid in de periferie van de landbouw, zoals
landbouwmechanisatie, veevoerproductie en de verwerkende industrie van landbouwproducten.
In keukentafelgesprekken met ondernemers worden de ontwikkelingswensen zoals de transities
in de landbouw besproken. Maar ook welke bedrijven hun agrarische bedrijfsactiviteiten (op
termijn) willen gaan staken of hun bedrijfsvoering op andere wijze willen ontwikkelen. Middels
dit project WATEA krijgt de gemeente meer inzicht op welke ontwikkelingen in het landelijk
gebied plaatsvinden.
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Dit levert de gemeente inzicht op in de economische ontwikkelingen van de agrosector, levert
input op voor de Omgevingsvisie en sluit één op één aan bij de wens van de insprekers van het
landelijk gebied op de omgevingsagenda.
10. Evenementen
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 3.1 (Economische ontwikkeling)
Portefeuillehouder: Dales
Bedrag: € 134.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: In 2021 hebben als gevolg van de beperkende Corona-maatregelen minder
evenementen plaatsgevonden dan beoogd. Om die reden zijn de uitgaven lager dan voorzien.
Gelukkig zijn de meeste evenementenorganisaties overeind blijven staan, ware het niet met de
nodige verliezen. Om ervoor te zorgen dat 2022 een prachtig evenementen jaar wordt voor de
inwoners van Doetinchem, wil gD maximaal faciliterend zijn en waar nodig extra middelen
inzetten. Daarnaast zal een deel van het budget gebruikt worden om de extra kosten voor de
organisatie van The Passion en de daarbij behorende side events te bekostigen. De extra kosten
zijn deels gemaakt door het uitblijven van een aantal verwachte sponsoren en deels door het
uitbreiden van het aantal side events. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen
naar 2022 ten behoeve van evenementen.
11. Evenementen overig
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 3.1 (Economische ontwikkeling)
Portefeuillehouder: Dales
Bedrag: € 0
Afwijking: Niet van toepassing
Toelichting: Is in bestemmingsvoorstel opgenomen (zie nummer 9).
12. Grondexploitatie bedrijventerreinen
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 3.2 (Fysieke bedrijfsinfrastructuur)
Portefeuillehouder: Dales / Bulten
Bedrag: € 596.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Het voordelig resultaat van per saldo €596.000 wordt veroorzaakt door diverse
afwijkingen i.r.t. grondexploitaties. Het voordeel op het A18 bedrijvenpark betreft het vrijvallen
van de voorziening €423.000 en de tussentijdse winstneming €8.000 (35% van €24.000). Het
voordeel op Verheulsweide betreft de tussentijdse winstneming €547.000. Zie paragraaf
Grondbeleid voor informatie. Daarnaast is een voordeel geraamd op de grondexploitaties die
niet is gerealiseerd, dit geeft per saldo een nadeel van €382.000.
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13. Kerkenvisie
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 5.5 (Cultureel erfgoed)
Portefeuillehouder: Dales
Bedrag: € 50.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Voor het opstellen van een kerkenvisie heeft de gemeente € 50.000 ontvangen via
de meicirculaire 2021 Algemene uitkering Gemeentefonds. In het collegevoorstel B6
Subsidieaanvraag kerkenvisie van 30 maart 2021 is toegelicht dat het onderzoek in 2022 wordt
uitgevoerd door een externe partij. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen
en beschikbaar te stellen voor uitvoering in het jaar 2022.
14. Monumentenzorg
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 5.5 (Cultureel erfgoed)
Portefeuillehouder: Dales
Bedrag: € 109.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. algemene reserve
Toelichting: Dit mag terugstromen naar algemene middelen. Er wordt elk jaar een bedrag
neergezet waaruit aangevraagde subsidies worden betaald samen met de provincie. Dit bedrag
is afhankelijk van de aantal aanvragen van buiten.
15. Verduurzaming woningvoorraad
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 8.3 (Wonen en bouwen)
Portefeuillehouder: Lambregts
Bedrag: € 176.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten om € 176.000 aan niet bestede
middelen voor de verduurzaming van de woningvoorraad over te hevelen naar 2022. Voor
Overstegen is in de begroting 2021 een eenmalig bedrag van € 250.000,- opgenomen om
particuliere woningeigenaren in de wijk Overstegen te ondersteunen. Dit geld wordt gebruikt
voor de vervanging van de gevelpanelen en de benodigde cofinanciering. De vervanging van de
gevelpanelen kan niet betaald worden uit de subsidie van Regio 8RHK. Hiervoor is in totaal €
176.000,- nodig. Voorgesteld wordt de niet bestede middelen voor de verduurzaming van de
woningvoorraad conform het door u eerder genomen besluit middels dit bestemmingsvoorstel
over te hevelen naar 2022.
16. Kwaliteitsborging BWT
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 8.3 (Wonen en bouwen)
Portefeuillehouder: Lambregts
Bedrag: € 32.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
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Toelichting: Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de (nieuwe) Wet kwaliteitsborging
(Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in.
Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer
complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te
verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen hiermee bij
gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen
bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij. Voor de noodzakelijke
voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb
ontvingen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage (decembercirculaire 2021 gemeentefonds),
waarvan wordt voorgesteld middels dit bestemmingsvoorstel het bedrag over te hevelen naar
2022.
17. Vrijval reserve woningbouwstrategie
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 8.3 (Wonen en bouwen)
Portefeuillehouder: Lambregts
Bedrag: € 158.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: In de keuzerichtingen 2019-2023 is voorgesteld om de Transitiereserve voor de
Doetinchemse woningvoorraad vrij te laten vallen. Besloten is om het gehele bedrag van €1,7
mln. vrij te laten vallen voor de algemene reserve. Er resteert echter nog een bedrag van
€158.000 die in de jaarrekening vrij valt.
18. Inhuur pieken wonen en bouwen
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 8.3 (Wonen en bouwen)
Portefeuillehouder: Lambregts
Bedrag: € 100.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Het budget voor de flexibele schil voor opvang pieken is in het jaar 2021 niet
uitgegeven. Het blijkt erg lastig om in het ruimtelijk domein vacatures in te vullen en externe
inhuur te vinden. Er is wel behoefte aan ondersteuning (het werk is er) maar de mensen die
daarvoor nodig zijn, waren nauwelijks te vinden. Omdat het werk er ook in 2022 onverminderd
zal zijn wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022. De behoefte aan externe
ondersteuning blijft en door stijging van de tarieven zal het budget nodig zijn.
19. Leges omgevingsvergunningen
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 8.3 (Wonen en bouwen)
Portefeuillehouder: Lambregts / Bulten
Bedrag: € 951.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Er zijn in het afgelopen jaar veel bouwvergunningen afgegeven waardoor er een
hoger bedrag aan leges is ontvangen. Er is veel behoefte aan woningbouw en er wordt veel
gebouwd. Dat vertaalt zich in stijgende legesinkomsten. Dit bedrag valt vrij in de algemene
middelen.
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20. Grondbedrijf
Programma: Doetinchem centrumstad
Taakveld: 8.3 (Wonen en bouwen)
Portefeuillehouder: Lambregts / Bulten
Bedrag: € 156.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. de algemene reserve € 190.000, bestemmingsvoorstel € 34.000
Toelichting: Het nadeel van €190.000 wordt veroorzaakt door het minder doorbelasten van
algemene beheerskosten aan de grondexploitaties. De begrote toegerekende lasten zijn niet
realistisch en zodoende is een lager bedrag daadwerkelijk doorbelast.
Bestemmingsvoorstel transformatie vastgoed
In 2021 is incidenteel €40.000 opgenomen in de begroting t.b.v. coördinerende werkzaamheden
voor de transformatie van vastgoed. Door de langere voorbereidingstijd die nodig was voor de
totstandkoming van het advies m.b.t. de transformatie van vastgoed, schuiven de coördinerende
werkzaamheden voor een groot deel door naar 2022. Van het beschikbare budget van €40.000
resteert aan het eind van 2021 nog circa € 34.000. Voorgesteld wordt om het resterende budget
uit 2021 beschikbaar te stellen voor de transformatie van vastgoed in het jaar 2022.
21. SaZa
Programma: Sterke samenleving
Taakveld: 5.1 (Sportbeleid en activering)
Portefeuillehouder: Steintjes
Bedrag: € 120.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: In de begroting 2021 is voor herfinanciering, borgstelling leningen, een bijdrage in
het exploitatietekort en loonsom € 520.000 opgenomen, waarvan € 238.000 structureel. Met
name doordat het structurele deel van deze bijdrage deels pas in 2022 geeffectueerd wordt
ontstaat in 2021 een incidenteel voordeel.
22. SaZa in Sportbedrijf
Programma: Sterke samenleving
Taakveld: 5.1 (Sportbeleid en activering)
Portefeuillehouder: Steintjes
Bedrag: € 200.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Het betreft begrote uitgaven om te komen tot een keuze om Saza toe te voegen
aan het Sportbedrijf. De werkelijke uitgaven zijn verantwoord onder voorgaand punt (Saza).
23. SPUK Sport
Programma: Sterke samenleving
Taakveld: 5.2 (Sportaccommodaties)
Portefeuillehouder: Steintjes
Bedrag: € 128.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. de algemene reserve
Toelichting: Op basis van de specifieke uitkering (Sport) wordt de gemeente deels
gecompenseerd voor de BTW. Op basis van de afrekening 2020 en verantwoording 2021
ontstaat een nadeel.
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24. Sociaal domein
Programma: Sterke samenleving
Taakveld: diversen
Portefeuillehouder: Dales / Huizinga / Langeveld
Bedrag: € 1.916.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. algemene reserve € 1.657.000, t.l.v. reserve Corona € 218.000,
bestemmingsvoorstellen € 477.000.
Toelichting:
Resultaat 2021 sociaal
domein bedragen in €

Resultaat
totaal

1
2
3
4

algemene kosten sociaal
domein

6.2

Wijkteams

6.3/6.4/6.5 Laborijn
6.3/6.71 Armoede

5

6

6.1

6.71

Wmo: begeleiding, schoon
huis, eigen bijdrage
hh/bg/wrv

6.72/6.82 Jeugdhulp

7

div

Overige verschillen < € 75.000

Totaal resultaat sociaal
domein

Bestemmingsvoorstellen

Resultaat
Corona

1.003.000

341.000

Resultaat
overig

V/N

0

662.000 V

136.000

136.000

1.152.000

0

0

1.152.000 V

V

248.000

0

0

248.000 V

496.000

0

-218.000

714.000 V

-1.073.000

0

0

-1.073.000 N

-46.000

0

0

1.916.000

477.000

-218.000

-46.000 V
1.657.000

Bestemmingsvoorstellen
6.1

wijkgericht maatwerk

63.000

6.1

uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid

15.000

6.1

dementie

50.000

6.1

preventie jeugd

63.000

6.1

pilot mantelzorg

6.1

Impuls integraal werken

6.1

Systeemleren

6.2

Versterking ondersteuning wijkteams

136.000

Totaal

477.000

25.000
108.000
17.000

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie
Wijkgericht maatwerk € 63.000 V bestemmingsvoorstel
In 2021 zijn een diverse wijkprojecten in verband met de coronamaatregelen opgeschoven. Deze
wijkprojecten worden in 2022 voltooid. Voorgesteld wordt om het resterende budget van €
63.000 uit 2021 over te hevelen en beschikbaar te stellen voor de voltooiing van deze
wijkprojecten in het jaar 2022.

120

Uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid € 15.000 V bestemmingsvoorstel
Het kalenderjaar 2021 stond veelal in het teken van de noodzakelijke beleidsvoorbereiding in
2021 om te komen tot een uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid. Dit budget bevatte onder meer
eenmalige middelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het
voorkomen van discriminatie naar herkomst en bevorderen van samenleven. Door deels deze
middelen (€ 15.000) toe te voegen aan het budget 2022 is het mogelijk in het eerste jaar van
daadwerkelijke implementatie meer robuust, prominent en nadrukkelijker uitvoering te geven
aan het uitvoeringsprogramma diversiteitsbeleid Divers in gemeente Doetinchem 2022-2023.
Dementie € 50.000 V bestemmingsvoorstel
Versterken van aanbod voor thuiswonende mensen met dementie is een belangrijk onderdeel
van de Nationale Dementiestrategie. Via een decentralisatie-uitkering (decembercirculaire 2021
gemeentefonds) worden we gefaciliteerd om het aanbod voor thuiswonende mensen met
dementie lokaal te versterken. De uitvoering hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
Preventie jeugd € 63.000 V bestemmingsvoorstel
Voorgesteld wordt het (oude) restant jaarrekening 2020 groot € 63.000 nogmaals door te
schuiven en opnieuw te bestemmen voor de financiering van de overeenkomsten met de
kernpartners van de preventieagenda Gewoon Gezond Leven.
Pilot mantelzorg € 25.000 V bestemmingsvoorstel
Voor het aanvragen van zorg en ondersteuning ervaren mantelzorgers problemen in de toegang
ervan. Er is grote onbekendheid bij hen over bestaande regelingen en zij ervaren
administratieve rompslomp bij aanvragen. Vaak wordt door instanties die verantwoordelijk zijn
voor een regeling (zoals de gemeente of de woningcorporatie) gevraagd om een bewijs van
mantelzorg (“mantelzorgverklaring”). Het betreft een ontvangen financiële ondersteuning om
de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor
mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen.
Via de decembercirculaire 2021 hebben wij hiervoor middelen ontvangen. De uitvoering hiervan
zal in 2022 plaatsvinden.
Impuls integraal werken € 108.000 V bestemmingsvoorstel
Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten
incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en
geleerde lessen beter met elkaar te delen. Via de decembercirculaire gemeentefonds 2021
hebben wij hiervoor middelen ontvangen. De uitvoering hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
Systeemleren € 17.000 V bestemmingsvoorstel
Het is wenselijk dat in gemeenten ruimte is om het systeemleren in te richten. Deze capaciteit
kan worden aangewend om aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma
Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit dat programma te vertalen naar de eigen gemeente.
Via de decembercirculaire gemeentefonds 2021 hebben wij hiervoor middelen ontvangen. De
uitvoering hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
6.2 Wijkteams
Versterking ondersteuning wijkteams € 136.000 V bestemmingsvoorstel
Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld
ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de
gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning te verbeteren.
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Voor de sociale wijkteams komt hierdoor extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de
coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein. Via de
decembercirculaire gemeentefonds 2021 hebben wij hiervoor middelen ontvangen. De
uitvoering hiervan zal in 2022 plaatsvinden.
6.71 Maatwerkdienstverlening
Meerkosten zorgaanbieders € 218.000 N t.l.v. van de reserve Corona
De zorgaanbieders hebben de meerkosten als gevolg van Corona gedeclareerd. Dit bedrag groot
€ 218.000 wordt nu ten laste van de reserve Corona gebracht. Overigens is hiervoor via de
decembercirculaire gemeentefonds € 194.000 van het Rijk ontvangen. Dit is in deze jaarrekening
2021 al toegevoegd aan de reserve corona.
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie
Algemene kosten sociaal domein € 662.000 t.g.v. de algemene reserve
Onder taakveld 6.1 worden algemene kosten ten behoeve van het sociaal domein verantwoord.
Het gaat over diverse posten waarop een voordelig resultaat is behaald. Het gaat onder andere
om projecten vanuit preventie, mantelzorgbeleid, diversiteitsbeleid, dementie, ZOOV en
wijkprojecten. Voor enkele posten - onder meer voor versterken aanbod thuiswonende ouderen
met dementie en pilot mantelzorg - wordt in deze jaarrekening een bestemmingsvoorstel
gedaan (zie bestemmingsvoorstellen).
6.3/6.4/6.5 Inkomensregelingen/Begeleide participatie/Arbeidsparticipatie
Laborijn € 1.152.000 V t.g.v. algemene reserve
Laborijn voert voor Doetinchem de Participatiewet uit. Daartoe heeft de gemeente in 2021
bijdragen aan Laborijn verstrekt voor:
a. Bijstandsverstrekkingen BUIG en Bbz;
b. Sociale Werkvoorziening;
c. Re-integratie;
d. Bijzondere bijstand;
e. Indirecte kosten:
f. Implementatie Wet Inburgering
g. Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO);
h. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).
BUIG
De uitgaven en inkomsten op het BUIG-budget inclusief Bbz worden verrekend met de
individuele gemeenten die dit hebben ondergebracht bij Laborijn. Het resultaat voor de
gemeente Doetinchem is voordelig op het toegekende BUIG-budget. Met name door lagere
bijstand uitgaven en afwikkeling oude jaren Bbz is in 2021 een voordeel ontstaan op het BUIGbudget inclusief Bbz.
Bijzondere bijstand
De uitgaven voor de bijzondere bijstand fluctueren jaarlijks afhankelijk van het aantal en soort
aanvragen.
TONK
Voor de uitvoering en verstrekkingen van de TONK-regeling heeft de gemeente via het
gemeentefonds middelen ontvangen. Hiervoor hoeft geen verantwoording aan het Rijk
afgelegd te worden. Een deel van de middelen zet Laborijn 2022 voor de vangnetvoorziening
zelfstandigen. Na aftrek hiervan resteert een voordeel.
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Overig
Dit is een optelsom van het resultaat op de overige onderdelen.
6.3/6.71 Inkomensregelingen/Maatwerkdienstverlening 18+
Armoede € 248.000 V t.g.v. algemene reserve
Door het coronavirus is er minder gebruik gemaakt van het Meedoenarrangement. Veel
activiteiten zijn in 2021 niet doorgegaan en hierdoor zijn de uitgaven lager uitgevallen. We zijn
hierdoor actief gaan kijken naar alternatieven en zullen dat blijven doen. Daarnaast is een deel
van het uitvoeringsbudget armoede niet benut.
6.71 Maatwerkdienstverlening
Wmo: begeleiding, schoon huis, eigen bijdrage hh/bg/wrv € 714.000 V t.g.v. algemene reserve
Binnen dit taakveld is op verschillende onderliggende posten een voordelig resultaat behaald.
Het gaat onder meer om de eigen bijdrage, Wmo begeleiding en Wmo huishoudelijke hulp. Dat
is onder andere te verklaren door een hogere eigen bijdrage dan begroot en een beperktere
instroom in maatwerkvoorzieningen dan verwacht. Tevens heeft de coronacrisis effect gehad en
is er sprake van een lager uitnuttingspercentage van de declaraties door aanbieders.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-/6.82 Geëscaleerde zorg 18Jeugdhulp € 1.073.000 N t.l.v. de algemene reserve
Er is een toename in kosten ontstaan op een drietal productcategorieën gericht op hoog
specialistische jeugdhulp. Voor de productcategorie jeugdhulp met verblijf inclusief behandeling
zien we een toename van de kosten van ca € -500.000, bij een gelijkblijvend aantal cliënten.
Daarnaast hebben we in 2021 declaraties moeten afhandelen voor een tweetal nieuwe cliënten,
waarvoor specialistische jeugdhulp is ingezet op basis van de door de VNG op landelijk niveau
afgesloten contracten met specialistische aanbieders. Hier gaat het om weinig voorkomende,
zeer specialistische en dure vormen van jeugdhulp. Totaal heeft dit in 2021 geleid tot extra
uitgaven van € -403.000. Tot slot zijn er in 2021 een aantal individuele overeenkomsten (IO’s)
afgesloten, omdat de gevraagde zorg niet geleverd kon worden binnen het gecontracteerde
aanbod extra uitgave van € -170.000. Totaal per saldo € -1.073.000.
Diverse taakvelden sociaal domein
Overige verschillen < € 75.000 € 46.000 N t.l.v. de algemene reserve
Het betreft het saldo van overige voor- en nadelige verschillen sociaal domein, met een
afwijking kleiner dan € 75.000. Deze worden niet nader toegelicht.
25. Wijkbeheer
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 5.7 (Openbaar groen en (openlucht) recreatie)
Portefeuillehouder: Steintjes
Bedrag: € 85.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Het betreft een verrekening zoals opgenomen in de begroting 2020 en deze
verrekening is onterecht opgenomen. Dit is in de jaarrekening 2020 geconstateerd maar niet
verwerkt in de begroting. Hierdoor is een voordeel ontstaan ten opzichte van de begroting.
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26. Klimaatgelden
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 7.4 (Milieubeheer)
Portefeuillehouder: Langeveld
Bedrag: € 165.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Dit zijn gelden vanuit het Rijk eenmalig naar ons toe gekomen voor de transitie
naar aardgasvrij. Oftewel de transitie visie warmte. Dit geld is zeker nog nodig voor de komende
jaren om de doelstellingen van het Rijk te halen.
27. Voltastraat
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 7.4 (Milieubeheer)
Portefeuillehouder: Langeveld
Bedrag: € 598.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. algemene reserve
Toelichting: Ten aanzien van het verwijderen van de opgeslagen pfas-vloeistoffen en de
sanering van de grond moeten er investeringen worden gedaan teneinde de veiligheid van de
omgeving te kunnen blijven waarborgen. Voor dit moment ontstaat er daardoor een incidenteel
nadeel te dekken uit de algemene middelen. Op basis van de “Tijdelijke regeling specifieke
uitkering bodem overbruggingsjaar 2021” heeft het ministerie een subsidie aan de provincie
toegekend voor de aanpak van de PFAS-verontreiniging aan de Voltastraat in Doetinchem.
Omdat de subsidievoorwaarden nog niet bekend zijn melden we vooralsnog een nadeel van €
229.000, Daarnaast voegen we voorzichtigheidshalve een bedrag van € 369.000 toe aan de
voorziening dubieuze debiteuren. Totaal nadeel is hiermee € 598.000.
28. Actualisering bestemmingsplannen
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 8.1 (Ruimtelijke ordening)
Portefeuillehouder: Lambregts
Bedrag: € 72.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Dit bedrag is blijven staan door twee redenen. 1. Uitstel van de omgevingswet
waardoor bepaalde onderwerpen nog niet verder zijn ontwikkeld. Afhankelijkheid van het
Omgevingswetstelsel speelt daar een rol. 2. Het vinden van werknemers die moeten werken aan
de Omgevingswet is erg lastig waardoor budget is blijven staan. Het vinden van geschikte
werknemers is sowieso in het taakveld van Ruimtelijke Ordening een stevige uitdaging. Het
overgebleven bedrag zetten we in 2022 in voor het aannemen van een trainee via een
werkprogramma mede gesubsidieerd door de provincie. Op deze manier hopen wij toekomstige
werknemers aan ons te kunnen binden.
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29. Omgevingswet
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 8.1 (Ruimtelijke ordening)
Portefeuillehouder: Lambregts
Bedrag: € 267.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari
2023. De voorbereidingen lopen op schema maar een aantal processen hebben we moeten
temporiseren omdat de landelijke faciliteiten (automatisering) er nog niet zijn, omdat
planningen i.v.m. aanpassingen wetgeving zijn opgeschoven en omdat het zeer moeilijk is de
benodigde capaciteit binnen te halen (vacature invulling). Het voordeel is incidenteel en
verzocht wordt dit restant budget uit 2021 over te hevelen naar 2022 omdat in dat jaar nog veel
voorbereidende werkzaamheden gedaan moeten worden.
30. Commissie Ruimte
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 8.1 (Ruimtelijke ordening)
Portefeuillehouder: Lambregts
Bedrag: € 50.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Uit de Omgevingswet vloeit de verplichting voort tot het instellen van een
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Omdat de invoeringsdatum voor de Omgevingswet andermaal
is uitgesteld en er nog veel vragen onbeantwoord zijn kon de voortgang in 2021 niet optimaal
verlopen. E.e.a. zal nu in 2022 zijn beslag moeten krijgen. Het beschikbare budget van € 50.000
is daarvoor noodzakelijk. Middels dit bestemmingsvoorstel het budget overhevelen naar 2022.
31. Opbrengst verkoop Wijnbergen het Midden en Westen
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 8.2 (Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen))
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 56.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: In 2020 deed zich een incidentele grondverkoop voor van een perceel grond
gelegen aan de Oude Doetinchemseweg. Deze grond had geen boekwaarde en de opbrengst
was niet begroot. Het perceel grenst aan het projectgebied Wijnbergen het Midden en Westen.
In de jaarrekening 2020 is dit bedrag bestemd voor onvoorziene gemeentelijke kosten voor het
project Wijnbergen het Midden en Westen. Dit bedrag is deels uitgegeven. Voorgesteld wordt
om het resterende bedrag van € 56.000 over te hevelen naar 2022.
32. Grondexploitatie woningbouw
Programma: Veranderende leefomgeving
Taakveld: 8.2 (Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen))
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 1.768.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve

125

Toelichting: Het voordelig resultaat van per saldo €1.768.000 wordt veroorzaakt door diverse
afwijkingen i.r.t. grondexploitaties. Bij diverse grondexploitaties heeft tussentijdse
winstnemingen plaatsgevonden, wat totaal een voordeel van €434.000 oplevert. Verder vallen er
gedeeltelijk getroffen voorzieningen vrij, resulteert in een voordeel van €1.212.000. Zie
paragraaf Grondbeleid voor informatie. Daarnaast is een voordeel geraamd op het grondbedrijf
en de grondexploitaties die niet zijn gerealiseerd, dit geeft per saldo een nadeel van € 571.000.
Tenslotte is er ook een voordeel van €38.000 bij de strategische gronden en €665.000 bij
Wijnbergen EVZ o.b.v. de openstaande vordering afdracht EVZ.
33. Regionale Energie Strategie
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.1 (Bestuur)
Portefeuillehouder: Langeveld
Bedrag: € 60.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Voor de Regionale Energie Strategieën (RES) is in 2021 eenmalig een aanvullend
bedrag ter beschikking gesteld aan gemeenten. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord
op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de
ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen
beschikbaar gesteld tot 1 juli 2021. De besluitvorming over de besteding van de aanvullende
middelen vindt in de regio plaats, maar heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom wordt
voorgesteld om middels dit bestemmingsvoorstel deze regionale middelen over te hevelen naar
2022.
34. College en raad
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.1 (Bestuur)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 40.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. reserve corona
Toelichting: Vanaf het begin van de coronacrisis is er naar gestreefd naar open staan voor alle
signalen uit de samenleving, aanspreekbaar zijn en zichtbaarheid in de samenleving. Onder
meer door filmpjes op social media, de campagne “Daar doe ik het voor”. Ook in de binnenstad
zijn door Buha maatregelen getroffen en is er inzet geweest naar aanleiding van rellen. Net als
in 2020 is voor de raad en het college het vanuit huis vergaderen ook in 2021 de norm geweest.
Om dit te kunnen faciliteren zijn er extra kosten voor gemaakt. Per saldo gaat het om € 40.000.
Voorgesteld wordt om deze ten laste van de coronareserve te brengen.
35. Pensioengeldvoorziening wethouders
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.1 (Bestuur)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 716.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenvoorziening wethouders op basis van
actuariële waarde berekening geactualiseerd. De grondslagen voor de berekening van de
actuariële waarde zijn gebaseerd op de circulaire van het ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijkrelaties gepubliceerd, december 2020, kenmerk 2020-0000725615.
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Voor de waardering van de pensioenverplichtingen 2021 wordt een rekenrente gehanteerd
0,528%. De gehanteerde rekenrente van 0,528% ligt +0,446% hoger dan de rente van vorig jaar
(0,082%). Deze stijging van de rekenrente zorgt ervoor dat een lagere voorziening aan kan
worden gehouden en de dotatie 2021 aan de voorziening niet nodig is, per saldo een
incidenteel voordeel van € 716.000.
36. Regio Achterhoek middelen bevolkingskrimp
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.1 (Bestuur)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 1.012.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Vanuit de algemene uitkering zijn in de septembercirculaire 2015 middelen t.b.v. de
bevolkingskrimp voor de regio beschikbaar gekomen voor de periode 2016 t/m 2020. De raming
van deze inkomsten in de begroting is gestopt na 2020. De raming van de last, de doorbetaling
aan de Regio Achterhoek van deze middelen, is per abuis blijven staan in de begroting voor de
jaren na 2020. Hierdoor ontstaat er een structureel voordeel in de gemeentelijke begroting van
€ 1.012.000. In de septembercirculaire 2020 zijn de middelen t.b.v. de bevolkingskrimp met één
jaar verlengd (t/m 2021). Hiervoor is een afzonderlijke incidentele begrotingswijziging gemaakt
voor enkel het jaar 2021.
37. Verkiezingen
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.2 (Burgerzaken)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 89.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. de reserve corona
Toelichting: Als gevolg van corona waren maatregelen nodig conform de richtlijnen RIVM.
Hiervoor zijn we gecompenseerd via de decembercirculaire 2020. Die inkomsten hebben we
toegevoegd aan de reserve corona.
38. Burgerlijke stand
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.2 (Burgerzaken)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 32.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. de reserve corona
Toelichting: De legesinkomsten huwelijken en registraties blijven achter omdat vanwege de
coronacrisis minder huwelijken gesloten worden. Van de gesloten huwelijken dit jaar is
ongeveer de helft een uitgesteld huwelijk, waarvan de leges al in 2020 is voldaan. Het tekort
wordt gedekt uit de reserve corona.
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39. Nieuwe werkconcept (IM)
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.4 (Overhead)
Portefeuillehouder: Huizinga
Bedrag: € 90.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Uit het restantbudget IM t.b.v. ICT-middelen wordt voorgesteld om € 90.000 als
bestemmingsvoorstel over te hevelen t.b.v. het nieuwe werkconcept. Uit het
bestemmingsvoorstel kunnen incidentele projecten die in de voorbereidingsfase worden
gedekt.
40. Overhead, verplichtingen administratie
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.4 (Overhead)
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 35.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: De verplichtingen administratie (VPA) is als eenmalige investering aangemeld voor
de begroting 2021. Bij de aanmelding is reeds aangegeven dat dit project door zou lopen in
2022. Daarbij heeft het project enige vertraging opgelopen door Corona, planning leverancier
en intensieve afstemming over functioneel ontwerp. In maart 2022 wordt het functioneel
ontwerp afgerond. Na consensus over functioneel ontwerp kan in april/ mei 2022 gestart
worden met de pilot voor de VPA.
41. Huisvesting en facilitaire zaken
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.4 (Overhead)
Portefeuillehouder: Huizinga
Bedrag: € 64.000 N
Afwijking: Afwijking komt t.l.v. bestemmingsreserve corona
Toelichting: Er zijn diverse afwijkingen op huisvesting en facilitaire zaken die corona gerelateerd
zijn. Zo is door meer schoonmaak (€- 10.000) en beveiliging (€-13.000) een nadeel op huisvesting,
binnen facilitair is er een voordeel op consumpties (€ 10.000), en bij IM zijn meer kosten
gemaakt i.v.m. ICT-voorziening (€- 51.000). Per saldo komt €- 64.000 t.l.v. de bestemmingsreserve
corona.
42. Overhead
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.4 (Overhead)
Portefeuillehouder: Huizinga
Bedrag: € 1.257.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve € 1.217.000, bestemmingsvoorstel € 40.000
Toelichting: Het taakveld overhead laat een voordeel zien dat op hoofdlijnen is op te delen in de
volgende onderdelen.
- Door personele ontwikkelingen en meer projecten: Op de overhead is een voordeel ontstaan
doordat we het afgelopen jaar meer projecten hebben uitgevoerd, de samenwerkingsverbanden
zijn uitgebreid en er extra formatie beschikbaar is gesteld o.a. binnen het ruimtelijk domein.
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Gegeven de hoogte van het bedrag (873.000 euro) zullen we in 2022 bekijken of de extra
formatie op overhead noodzakelijk is. Op dit moment vindt er, zoals aangekondigd in 2021 een
benchmark plaats om een goede uitgangssituatie te kunnen bepalen.
- Personeelsgerelateerde budgetten: Er wordt een voordeel zichtbaar op een aantal personeel
gerelateerde budgetten die onder het taakveld overhead verantwoord moeten worden,
waaronder o.a. Arbo, werving en selectie en personele verzekeringen. Het totaal gesaldeerde
voordeel bedraagt € 69.000.
- Facilitair en repro: Tenslotte is er voordeel ontstaan door goedkopere contracten en meer
opbrengsten dan begroot op de overhead taak facilitair-repro en informatiemanagement totaal
€ 315.000.
Vanuit het overheadbudget wordt voorgesteld om € 40.000 te bestemmen voor 2022. Er is
12.000 nodig voor het maken van continuïteitsplannen, als vervolg op het in 2021 gevolgde
cybersecuritytraject. Hiervoor kan een extern deskundige worden ingehuurd die met een
gerichte opdracht en gebruikmaking van het materiaal dat er al is in de organisatie (beschreven
bedrijfsprocessen bij IM, oude(re) continuïteitsplannen, maar ook en vooral actuele kennis die
veelal “in de hoofden van teamleiders en -medewerkers zit”) in één projectmatige ronde te
actualiseren.
Daarnaast hebben we in de begroting 2021 aangegeven de overhead te willen actualiseren. Om
dit goed te kunnen doen is inzicht nodig of de omvang van onze overhead past bij de omvang
van onze gemeente en de ambitie. Kortom ”Hoe verhouden de kosten en formatie per taak
(primaire proces en overhead) van de gemeente Doetinchem tot die van andere, vergelijkbare
gemeenten. Hiervoor is € 28.000 nodig. Voor de rest van het voordeel ad € 1.217.000 wordt
voorgesteld om deze ten gunste van de algemene middelen te brengen.
43. Uitvoering belastingen
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.64 (Belastingen overig)
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 60.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de reserve corona
Toelichting: Door corona hebben wij de werkzaamheden die op locatie plaatsvinden aan
moeten passen. Zo zijn er vanaf maart 2021 geen controles op locatie (taxaties en
huisbezoeken). Deze situatie en aanpassing heeft geleid tot een besparing op het budget van €
60.000.
44. Gemeentefonds
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.7 (Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds)
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 883.000 V
Afwijking: Afwijking komt voor € 335.000 t.g.v. bestemmingsreserve corona en voor € 548.000
t.g.v. de algemene reserve
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Toelichting: Het voordelig resultaat op het gemeentefonds is als volgt opgebouwd
Gemeentefonds
septembercirculaire 2021
decembercirculaire 2021
hoeveelheidsverschillen

804.000
46.000
-302.000

subtotaal

548.000

decembercirculaire 2021 taakmutaties Corona lokaal (reserve Corona)

335.000

Totaal

883.000

Over de uitkomsten van de September- en Decembercirculaire 2021 bent u reeds geïnformeerd
via een raadsmededeling. Daarnaast is er sprake van hoeveelheidsverschillen. Het gaat hierbij
onder meer om de WOZ-waarden, aantallen bijstandsuitkeringen en uitkeringontvangers, aantal
leerlingen en de maatstaven Wmo en jeugd. De taakmutaties Corona regionaal uit de
Decembercirculaire 2021 zijn meegenomen bij het betreffende taakveld.
45. Onvoorzien
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.8 (Overige baten en lasten)
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 164.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Voor de inzet van de stelpost voor onvoorziene uitgaven gelden spelregels. In 2021
was het niet nodig om hierop een beroep te doen.
46. Stimuleren innovatie en instandhouding voorzieningen
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.8 (Overige baten en lasten)
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 310.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de reserve corona
Toelichting: Het Rijk nam door het risico van het coronavirus verdergaande beperkende
maatregelen om de gezondheid van de burgers te beschermen. Deze maatregelen hadden en
hebben grote gevolgen voor de economie en beïnvloeden ook onze gemeente op veel
terreinen. Daar waar in 2020 € 1,5 miljoen is vrijgemaakt in de gemeentelijke begroting om de
door Corona getroffen voorzieningen in stand te houden en om innovatie te stimuleren en naar
de toekomst toe te kunnen anticiperen op de effecten is voor 2021 een reservering in de
begroting opgenomen van
€ 330.000 op om innovatie te stimuleren, die bijdraagt aan toekomstbestendige voorzieningen.
Uit dit bedrag zou de pilot om het eerste half uur gratis te parkeren in de parkeergarage
Amphion en op de Varkensweide worden ingevoerd en de voorgestelde besparing ingeboekt bij
keuzerichting 1 parkeerbelastingen van € 30.000 uitgesteld worden. In de 1e bestuurlijke
monitor 2021 is dit meegenomen in het totaal van de geprognosticeerde tegenvallende
parkeeropbrengsten, die ten laste zijn gebracht van de reserve corona. Voorgesteld wordt dan
ook om het hier ontstane voordeel ad € 110.000 ten gunste van de coronareserve te laten
vloeien.
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Het budget was ook bedoeld om de zwaar door Corona getroffen sport- en cultuursector te
ondersteunen met als doel het stimuleren van innovatie of het in stand houden van de
voorzieningen. Dit is feitelijk ingevuld door de op 25 maart 2021 besloten
‘compensatiemaatregelen voor corona’ (raadsbesluit 2021-21). Het betreffen een tweetal
regelingen:
1. De ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’: elke vereniging/ stichting kan onder
beperkte voorwaarden een eenmalige ondersteuningssubsidie corona ontvangen van €
250. Voor deze regeling is maximaal € 50.000 uit de reserve corona beschikbaar gesteld.
De regeling eindigt bij het bereiken van het bestedingsplafond, waarbij de aanvragen
worden afgewikkeld op volgorde van binnenkomst.
2. De ‘maatwerk corona-ondersteuning’ voor organisaties/ instellingen die een meer
omvangrijke ondersteuning vragen als gevolg van corona.
De voorstellen die vanuit deze regelingen zijn gecompenseerd zijn bij de diverse
cyclusdocumenten ten laste van de reserve corona gebracht. Voorgesteld wordt dan ook
om het hier ontstane voordeel ad € 200.000 ten gunste van de reserve corona te
brengen.
47. en 48. Personeel gerelateerde budgetten
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.8 (Overige baten en lasten)
Portefeuillehouder: Boumans
Bedrag: € 1.688.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve € 1.041.000, bestemmingsvoorstellen €
250.000 en € 452.000
Toelichting: De personeel gerelateerde budgetten zoals loon- en inhuurkosten (inhuur t.l.v. de
vacante ruimte) en direct hieraan gerelateerde budgetten zoals maatwerk personeel laten in
2021 een fors voordeling saldo zien van € 1.688.000. Het voordeel op de loon- en inhuurkosten
ad € 1.044.000 V heeft voor een groot deel zijn oorzaak gevonden in de overspannen
arbeidsmarkt. Het in 2021 extra verkregen loonbudget voor noodzakelijke uitbreidingen op het
ruimtelijk domein, maar ook de gedurende het jaar ontstane vacatures bleken moeilijk in te
vullen. Hierdoor resteerde een budget van € 600.000. Mede als gevolg van Corona en de nieuwe
manier van werken zijn er ook minder kosten op reisbewegingen zoals dienstreizen en woonwerkverkeer. Ook vielen de Wga kosten (arbeidsongeschiktheid) lager uit. Per saldo bedraagt
het voordeel op de hiervoor genoemde ontwikkelingen € 400.000. Tenslotte laten de overige
personeel gerelateerde budgetten een voordeel zien van € 644.000, bestaande uit niet besteed
maatwerk budget ad € 477.000, waarin overigens nog een niet besteed bedrag resteerde van
het incidenteel beschikbaar gestelde bedrag keuzerichting 76 Organisatieontwikkeling:
maatwerk loonsom voor 2019 met een doorloop voor de jaren erna. Het resterende voordeel
van € 197.000 V betreft het saldo van het opleidingsbudget en de niet geraamde inkomsten
door verhaal van loonkosten bij derden uit 2019 en 2020.
Voorgesteld wordt om vanuit het overgebleven loonsombudget en vanuit het overgebleven
maatwerkbudget voor € 702.000 bestemmingsvoorstellen voor 2022 te doen. Door het moeilijk
in kunnen vullen van vacatures en de extra werkzaamheden als gevolg van corona hebben we
een aantal noodzakelijke taken om de basis verder op orde te krijgen niet kunnen oppakken.
Voorgesteld wordt dan ook om de volgende taken in 2022 vanuit de loonsom middelen op te
kunnen pakken:
• In te huren om een Contractenadministratie opzetten en inrichten
• In te huren op debiteurenbeheer
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•

Inhuur t.b.v. geautomatiseerde loonsomprognose en formatiebeheer uit de Personeelsen Salarisadministratie.
De kosten voor de drie genoemde onderdelen bedragen € 103.000.
• Corona heeft er ook in geresulteerd dat wij op een andere manier zijn gaan kijken naar
de manier van efficiënt werken. In de media wordt dit veelal als hybride werken
bestempeld. In 2021 heeft er een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar een
passende gebouwinrichting bij een dergelijk concept. In dit onderzoek zijn een aantal
scenario’s uitgewerkt in conceptuele indelingen. Dit moet verder worden uitgewerkt.
Voor projectmanagement, ontwerp en installatieadvies is € 30.000 nodig.
• De overspannen arbeidsmarkt zorgt voor meer vacatures dan sollicitanten. Een aantal
jaren geleden was het aanbod kandidaten bij een wervingsprocedures voldoende, dit is
anno 2022 totaal anders. Combineer je dit met een tijd waarin veel mensen een eigen
bedrijf starten, in het bedrijfsleven meer kunnen verdienen of door het thuiswerken bij
organisaties door heel Nederland (of zelfs in het buitenland) kunnen werken, dan zorgt
dit voor arbeidsmarktuitdagingen. Voorgesteld wordt om vanuit het loonsombudget
2021 in 2022 voor € 62.000 te investeren in een recruiter. Dit geeft HR-collega’s de tijd en
ruimte om te investeren op één van de andere prioriteiten
De inzet van een recruiter leidt tot:
- Succesvolle en efficiënte wervingscampagnes.
- Voorkomen van (onnodig) dure inhuurkrachten.
- Voorkomen en verminderen van de ervaring van werkdruk.
- Realiseren van organisatiedoelen.
- Behouden van het zittende personeel.
• Tenslotte is er op het loonsombudget € 55.000 overgebleven uit het vorig jaar
beschikbaar gestelde budget voor het verstevigen van de interne controle. Het reeds in
gang gezette verbeteren van het fundament voor interne controle kan met deze
middelen worden afgerond. Hierdoor ontstaat er een goede basis om verder aan de
interne controle te bouwen.
In de tweede helft van 2020 heeft de in gang gezette organisatieontwikkeling zijn beslag
gekregen. In het verlengde hiervan zien we een aantal ontwikkelingen in de organisatie waarop
we in 2022 voor € 452.000 graag zouden willen anticiperen vanuit het overgebleven
maatwerkbudget in 2021. Voor een deel betreft dit noodzakelijke structurele formatie. De
afweging hierover zal bij de begroting 2023 worden meegenomen.
• Invulling functie coördinator Rondkomers (0,33 fte, schaal 9)
De Rondkomers zijn in begin 2019 gestart als een lokale coalitie tegen armoede. In
gezamenlijkheid pakken aangesloten partijen gezamenlijk projecten op. Deze projecten
richten zich op preventie binnen het domein van armoede en schuldenproblematiek. Als
gevolg van economische en maatschappelijke effecten van corona is gewenst om de
functie van coördinator Rondkomers, die de werkzaamheden voor het project
Rondkomers, zoals de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, platform
armoedebestrijding, voedselbank, Buurtplein en Laborijn, vooralsnog weer tijdelijk, maar
liever structureel in te vullen .
• Juridische ondersteuning handhaving als gevolg van ondermijning (1fte, schaal 10)
Drugsproblematiek in de vorm van drugslabs en hennepkwekerijen hebben de laatste
jaren een enorme vlucht genomen. Doetinchem is in dat verband veel tijd kwijt met
woningsluitingen en juridische procedures die daaruit voortkomen. Er is op dit moment
voor deze taken geen formatie. Voorgesteld wordt om voor 2022 vanuit de
resultaatbestemming van de p-budgetten deze formatie te financieren.
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Uitbreiding capaciteit Interne controle (1 fte, schaal 10)
Op het gebied van interne beheersing zijn stappen gemaakt, maar moeten ook nog
verdere stappen worden gezet. De accountant constateert dat op dit moment op
onderdelen interne beheersingsmaatregelen in de processen onvoldoende zichtbaar zijn.
In deze situatie kan achteraf niet vastgesteld worden of de afgesproken procedures en
uitgevoerde interne controles wel hebben bestaan en gewerkt. De verbijzonderde
interne controlefunctie kan in beide gevallen nog niet systeemgericht controleren en de
accountant ook niet. Dat laatste betekent dat een controle meer tijd kost voor zowel de
gemeente als de accountant. Om verder in control te komen adviseert de accountant de
zichtbaarheid van de interne beheersingsmaatregelen te vergroten om hen in staat te
stellen bestaan en werking van de beheersingsmaatregelen te monitoren. De accountant
geeft aan in de managementletter, dat zij bij gemeenten van vergelijkbare omvang zien
dat er naast de concern controller, een grotere structurele capaciteit voor de
verbijzonderde interne controle c.q. controlling gerelateerde projecten is. De noodzaak
om de interne controle integraal te versterken en de vanaf 2022 ingaande
rechtmatigheidsverantwoording door het college, maken dat uitbreiding van de
formatie noodzakelijk is.
Uitbreiding capaciteit financieel advies (1 fte, schaal 11)
Uit het jaarplan van Team Concerncontrol komt naar voren dat we onvoldoende tijd
hebben om te kunnen doorontwikkelen. Vooruitlopend op de uitkomsten uit het
benchmarkonderzoek zouden we alvast incidenteel dit jaar de formatie willen
uitbreiden.
Teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Belastingen (1 fte, schaal 11)
De taakvelden Vergunningen (vooral Omgevingsvergunningen) en Toezicht (op
Omgevingsvergunningen en milieu) staan in het brandpunt van de aandacht. De
behoefte om goed en voldoende geschoolde medewerkers aan te nemen is in het hele
land groot en dat merken we ook in Doetinchem. Het team (thans bijna 30 fte) blijft in
omvang groeien, mede door de grote vraag naar vergunningen en de daaruit
voortvloeiend toezicht en handhaving. Ook de afstemming met de ODA vraagt door
complexe milieuzaken meer van ons. We willen de medewerkers en de ontwikkeling van
dit team ook in de toekomst voldoende aandacht kunnen blijven geven. Daarom is een
eigen teamleider noodzakelijk.
De huidige capaciteit en bezetting is onvoldoende. Op inkoopgebied- en
aanbestedingsgebied is te constateren dat we er “binnen de business” op
inkooptrajecten inhoudelijk ondersteund moet worden. Structurele invulling is wenselijk.
De formatieplaats inkoop kan tot stand komen vanuit het verschil tussen de nu
aanwezige dekking van 0,77 fte schaal 7 formatie en de noodzakelijke 1 volledige fte
schaal 12 voor een inkoopadviseur. De benodigde uitbreiding van inkoop wordt mede
veroorzaakt door meer te leveren inzet op het gebied van social return on investement
(SROI), duurzaamheid (o.a. circulariteit) bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
We hebben helaas te maken met onverwachte uitval van collega’s door ernstige ziekte.
Om hun werkzaamheden in 2022 te kunnen vervullen, willen we graag capaciteit
kunnen inhuren.
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49. Regeling eenmalige ondersteuningsbijdrage corona
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: 0.8 (overige baten en lasten)
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 49.000 V
Afwijking: Bestemmingsvoorstel
Toelichting: Uw raad heeft een budget beschikbaar gesteld van € 50.000 voor de
maatwerkregeling eenmalige ondersteuningsbijdrage (€ 250 per organisatie). In 2021 is 5 maal
een bedrag toegekend van € 250. Voorgesteld wordt het restant beschikbaar te houden voor de
in 2022 nog af te wikkelen aanvragen.
50. Investeringslasten
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: diversen
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 810.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Rente en investeringslasten geven dit jaar een voordeel van per saldo € 810.000. Dit
voordeel wordt onder andere veroorzaakt door vrijval van afschrijvingslasten doordat projecten
niet volledig zijn gerealiseerd en waarop nog niet wordt afgeschreven. Het gaat hierbij onder
andere om projecten in het kader van het aanvalsplan binnenstad en onderhoud en
reconstructies van wegen. Daarnaast zijn er rentevoordelen door lagere rentelasten. Er hoefde
minder te worden geleend en er kon goedkoper worden geleend.
51. Diverse verschillen
Programma: Organisatie en financiën
Taakveld: diversen
Portefeuillehouder: Bulten
Bedrag: € 310.000 V
Afwijking: Afwijking komt t.g.v. de algemene reserve
Toelichting: Het betreft het saldo van overige voor- en nadelige verschillen, met een afwijking
kleiner dan € 75.000. Deze worden niet nader toegelicht. Ook zijn in deze post de per saldo
meer gemaakte kosten als opbrengsten voor juridische procedures ad € - 87.500 meegenomen.
Overzicht onvoorzien
Onvoorziene uitgaven jaarrekening 2021

bedragen in €

Onvoorziene uitgaven primitieve begroting

164.000

Resultaat onvoorziene uitgaven jaarrekening

164.000
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Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten
programma / taakveld
begroting 2021

begrotin begrotingswijzigin begrotingswijzigin begroting
g 2021
g 1eBM2021
g 2eBM2021
2021 na
voor
wijziging
wijziging

resultaat mutaties
rekening reserves
2021

totaal
rekening
2021

1. Doetinchem
centrumstad
0.63 Parkeerbelasting:
tegenvallende
parkeerinkomsten

bate
n

-1.286.000

-1.286.000

1.1 Crisisbeheersing en
brandweer: nominale
ontwikkelingen VNOG

laste
n

1.1 Crisisbeheersing en
brandweer:
brandweerkzerne

laste
n

0

63.000

63.000

1.1 Crisisbeheersing en
brandweer: voorziening
FLO brandweer

laste
n

0

180.000

180.000

1.1 Crisisbeheersing en
brandweer: financieel
resultaat 2020 VNOG

bate
n

55.000

290.000

1.2 Openbare orde en
laste
veiligheid: Dierencentrum n
Achterhoek

13.000

55.000

-1.175.000

55.000

290.000

290.000

13.000

13.000

20.000

20.000

1.2 Openbare orde en
veiligheid: lijkschouwing

laste
n

1.2 Openbare orde en
veiligheid: robuust
rechtssysteem

laste
n

0

-71.000

-71.000

1.2 Openbare orde en
laste
veiligheid: openbare orde n

0

-29.000

-29.000

-48.000

-27.000

-75.000

1.2 Openbare orde en
veiligheid:
Vergunningverlening
evenementen

bate
n

2.1 Verkeer en vervoer:
amendement fietsveilige
kruising S Mansholtweg W Brandtplein

laste
n

2.1 Verkeer en vervoer:
vrijvallen stelpost

laste
n

2.1 Verkeer en vervoer:
beheer en
onderhoudskosten
Europaweg

laste
n

2.1 Verkeer en vervoer:
onderhoudskosten CTK

20.000

111.000

-33.000

-15.000

50.000

50.000

50.000

-116.168

-116.168

5.800

5.800

5.800

laste
n

342.000

342.000

2.2 Parkeren: omzetten
parkeerautomaten 3G
naar 4G

laste
n

43.000

43.000

2.5 Openbaar vervoer

laste
n

0

5.000

5.000

3.1 Economische
laste
ontwikkeling: werken aan n
toekomstgericht

0

-108.000

-108.000

-116.168

-342.000

0
43.000
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Achterhoek
3.1 Economische
ontwikkeling:
bestemmingsvoorstel
evenementen

laste
n

0

-85.000

-85.000

3.1 Economische
ontwikkeling:
evenementen overig

laste
n

0

-49.000

-49.000

3.2 Fysieke
bedrijfsinfrastructuur:
grondexploitatie
bedrijventerreinen

bate
n

0

596.000

596.000

3.3 Bedrijvenloket en
bate
bedrijfsregelingen: minder n
marktgelden

-36.000

-36.000

-36.000

5.5 Cultureel erfgoed:
kerkenvisie

laste
n

0

-50.000

-50.000

5.5 Cultureel erfgoed:
monumentenzoerg

laste
n

0

-109.000

-109.000

8.3 Wonen en bouwen:
leegstand

laste
n

50.000

50.000

8.3 Wonen en bouwen:
verduurzaming
woningvoorraad

laste
n

250.000

250.000

8.3 Wonen en bouwen:
laste
flexibele schil voor opvang n
pieken

50.000
-176.000

74.000

100.000

100.000

100.000

30.000

30.000

30.000

8.3 Wonen en bouwen:
projectaanpak
Doetinchem 2036

laste
n

8.3 Wonen en bouwen:
kwaliteitsborging BWT

laste
n

0

-32.000

-32.000

8.3 Wonen en bouwen:
vrijval reserve
woningbouwstrategie

laste
n

0

-158.000

-158.000

8.3 Wonen en bouwen:
laste
ínhuur pieken bouwen en n
wonen

0

-100.000

-100.000

8.3 Wonen en bouwen:
grondbedrijf

laste
n

0

156.000

156.000

8.3 Wonen en bouwen:
huurvermindering

bate
n

8.3 Wonen en bouwen:
omgevingsvergunning

bate
n

-2.000

-2.000

-2.000
951.000

951.000

2. Sterke samenleving
4.3 Onderwijsbeleid en
laste
leerlingenzaken: leerplicht n
5.1 Sportbeleid en
activering: SAZA

laste
n

200.000

5.1 Sportbeleid en
activering:
overgangskosten
Sportbedrijf

laste
n

75.000

5.1 Sportbeleid en
activering: onderzoek
SAZA Sportbedrijf

laste
n

5.2 Sportaccommodaties:

laste

12.000

12.000

320.000

520.000

-120.000

75.000

0

90.000

12.000

90.000

400.000
75.000

-200.000

-200.000

90.000

136

uitstel bezuiniging
deelnamesubsidie

n

5.2 Sportaccommodaties:
huurvermindering

bate
n

5.2 Sportaccommodaties:
Spuk Sport

bate
n

-11.000

-11.000
0

-11.000
-128.000

-128.000

5.3 Cultuurpresentatie,
laste
cultuurproductie en
n
cultuurparticipatie:
maatwerkregeling Corona
Amphion

500.000

500.000

500.000

5.5 Cultureel erfgoed:
huurvermindering

bate
n

-27.000

-27.000

-27.000

5.6 Media: amendement

laste
n

40.000

40.000

5.6 Media: RMV regio8
aanvullende
ondersteuning

laste
n

10.000

10.000

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie:
uitvoerings- en
transformatieplan
Buurtplein

laste
n

200.000

200.000

200.000

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie: plan
van aanpak
diversiteitsbeleid

laste
n

10.000

10.000

10.000

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie:
praktijkondersteuners

laste
n

180.000

180.000

180.000

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie:
jongerenwerker

laste
n

48.000

48.000

48.000

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie:
taskforce SD

laste
n

-665.000

-665.000

-665.000

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie: Jeugd
aan Zet

laste
n

10.000

10.000

10.000

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie:
Noaberfonds

laste
n

-23.880

-23.880

-23.880

6.1 Samenkracht en
laste
burgerparticipatie:
n
ouderenontmoetingspunt

-20.000

-20.000

-20.000

bate
n

-1.000

-1.000

-1.000

6.2 Wijkteams: Buurtplein laste
n

150.000

150.000

150.000

laste
n

-678.000

-678.000

-678.000

6.4 Begeleide participatie: laste
Laborijn
n

22.000

22.000

22.000

544.000

544.000

544.000

-35.060

-135.060

-135.060

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie:
huurvermindering

6.3 Inkomensregelingen:
Laborijn

6.5 Arbeidsparticipatie:
Laborijn

laste
n

6.6
Maatwerkvoorzieningen

laste
n

40.000
10.000

-100.000
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(WMO): taskforce SD
6.71
Maatwerkdienstverlening
18+: taskforce SD

laste
n

1.550.000

26.768 1.576.768

1.576.768

6.71
Maatwerkdienstverlening
18+: taskforce SD

bate
n

-950.000

-950.000

-950.000

6.72
Maatwerkdienstverlening
18-: taskforce SD

laste
n

1.240.000

6.583

6.583

6.81 Geëscaleerde zorg
18+: afrekening
centrumgemeenten
regionaal

laste
n

4.620.000

4.620.000

4.620.000

6.81 Geëscaleerde zorg
18+: taskforce SD

laste
n

-1.315.000

-298.496 -1.613.496

-1.613.496

7.1 Volksgezondheid:
gemeentelijke bijdrage
aan GGD NOG

laste
n

90.000

90.000

divers: sociaal domein

bate
n

-1.233.417

90.000

0 1.916.000

1.916.000

3. Veranderende
leefomgeving
7.3 Afval: gebruik
ondergrondse
textielcontainers

laste
n

16.000

16.000

16.000

7.3 Afval: gebruik
ondergrondse
textielcontainers

bate
n

16.000

16.000

16.000

7.4 Milieubeheer:
klimaatgelden

laste
n

0

-165.000

-165.000

7.4 Milieubeheer:
Voltastraat

laste
n

0

598.000

598.000

8.1 Ruimtelijke ordening:
invoering Omgevingswet

laste
n

575.000

575.000

-267.000

308.000

8.1 Ruimtelijke ordening:
formatie-capaciteit voor
transformatie Vastgoed

laste
n

40.000

40.000

8.1 Ruimtelijke ordening:
commissie ruimtelijke
kwaliteit

laste
n

8.1 Ruimtelijke ordening:
bestemmingsplannen

laste
n

8.2 Grondexploitatie (niet bate
bedrijventerreinen): MPO n
2018

50.000

427.000

40.000

50.000

-50.000

0

0

-72.000

-72.000

427.000

427.000

8.2 Grondexploitatie (niet laste
bedrijventerreinen):
n
bijstelling MPO

-51.000

-51.000

-51.000

8.2 Grondexploitatie (niet bate
bedrijventerreinen):
n
bijstelling MPO

-102.000

-102.000

-102.000

8.2 Grondexploitatie (niet bate
bedrijventerreinen):
n
opbrengst Wijnbergen
MW

0

56.000

56.000

8.2 Grondexploitatie (niet bate

0 1.768.000

1.768.000
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bedrijventerreinen):
grondexploitatie
woningbouw

n

4. Organisatie en financiën
0.1 Bestuur:
wachtgeldverplichtingen
bestuurders

laste
n

0.1 Bestuur: beveiliging
bestuurders

laste
n

0.1 Bestuur: Regionale
Energie Strategie

laste
n

0

-60.000

-60.000

0.1 Bestuur: college en
raad

laste
n

0

40.000

40.000

0.1 Bestuur: Appa

laste
n

0

-716.000

-716.000

0.2 Burgerzaken:
verkiezingen

laste
n

0

89.000

89.000

0.2 Burgerzaken:
burgerlijke stand

laste
n

0

32.000

32.000

0.4 Overhead

laste
n

114.158 -1.257.000

-1.142.842

0.4 Overhead: nieuwe
werkconcept

laste
n

0

-90.000

-90.000

0.4 Overhead:
laste
berplichtingenadministrati n
e

0

-35.000

-35.000

0.4 Overhead: huisvesting
en facilitaire zaken

laste
n

0

64.000

64.000

0.5 Treasury

laste
n

0.5 Treasury: dividend
Alliander

bate
n

0.64 Belastingen overig:
uitvoering gemeentelijke
belastingen

laste
n

0

-60.000

-60.000

0.7 Gemeentefonds

bate
n

1.050.000 1.050.000

883.000

1.933.000

0.8 Overige baten en
lasten: taakstelling
keuzerichtingen

bate
n

1.289.000

1.289.000

1.289.000

0.8 Overige baten en
lasten: afwijking
keuzerichting
toeristenbelasting

laste
n

80.000

80.000

80.000

0.8 Overige baten en
lasten: stimuleren
innovatie en
instandhouding
voorzieningen

laste
n

332.000

332.000

0.8 Overige baten en
lasten: Doetinchem 2036
grondzaken

laste
n

53.600

53.600

53.600

0.8 Overige baten en
laste
lasten:
n
informatieveiligheid (CSIO)

24.000

24.000

24.000

0.8 Overige baten en
lasten: urgentie

53.600

53.600

53.600

laste
n

120.000

14.400

-47.200

161.358

3.901
162.000

120.000

120.000

14.400

14.400

3.901

3.901

162.000

162.000

-310.000

22.000

139

woningbouw
0.8 Overige baten en
lasten: vrijvallen stelpost

laste
n

26.686

0.8 Overige baten en
lasten: 2e BM21

laste
n

0.8 Overige baten en
lasten: onvoorziene
uitgaven

laste
n

0

-164.000

-164.000

0.8 Overige baten en
lasten: personele zaken

laste
n

0

-644.000

-644.000

0.8 Overige baten en
laste
lasten: regeling eenmalige n
ondersteuning Corona

0

-49.000

-49.000

-136.598

26.686

26.686

-136.598

-136.598

0.10 Mutaties reserves:
toevoegingen

laste
n

2.294.830

45.000

1.050.000 3.389.830

3.371.06 6.760.894
4

0.10 Mutaties reserves:
onttrekkingen

bate
n

434.955

1.403.000

2.205.700 4.043.655

5.633.63 9.677.289
4

divers: loonsom

laste
n

0 -1.099.000

divers: investeringslasten

laste
n

0

-810.000

-810.000

divers: verschillen kleiner
dan € 75.000

bate
n

0

310.000

310.000

-1.099.000

Totaal lasten

4.676.830

5.922.918

517.376 11.117.12 -6.250.000 3.371.06 8.238.188
4
4

Totaal baten

2.150.955

-724.000

3.387.700 4.814.655 6.436.000 5.633.63 16.884.28
4
9

Saldo van incidentele
baten en lasten

2.525.875

-6.646.918

2.870.324 -6.302.469 12.686.00 2.262.57 8.646.101
0
0
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021
Overzicht mutaties ramingen versus realisatie
Programma

Taakveld

1. Doetinchem
centrumstad

Divers

16.760 31.481 -14.722

16.066 32.923 -16.857

20.248 33.245 -12.997

2. Sterke
samenleving

Divers

27.637 140.420

112.783

27.428 152.175

124.747

45.018 168.343

123.325

3. veranderende Divers
leefomgeving

22.600 27.254

-4.654

29.996 36.145

-6.150

27.838 31.423

-3.585

4.050 11.521

-7.472

4.185 11.212

-7.026

Raming
2021 voor
wijziging

Raming
2021 na
wijziging

Baten Lasten

4. Organisatie en Overig bestuur,
financien
organisatie,
bedrijfsvoering en
financiële middelen
Algemene
dekkingsmiddelen
Overhead

Gerealiseerde
resultaat
jaarrekening
2021

1.723 150.513

9.221 19.748 -10.527

Baten Lasten

164.379

Saldo

3.501 160.878

9.256 20.019 -10.763

Baten Lasten

Saldo

4.087 24.259 -20.172

172.484

-7.137 179.621

9.526 18.370

-8.844

Heffing VPB

0

35

-35

0

35

-35

0

52

-51

Onvoorzien

0

164

-164

0

164

-164

0

0

0

232.504 232.346

157

251.311 256.174

-4.863

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
Divers

152.236

Saldo

Realisatie
2021

Mutaties reserves

2.295

-57

234.741 234.641

2.237

100

5.915

3.239

260.465 262.089

9.154

-1.624

279.201 268.554 10.647

11.805

8.729

3.076

291.006 277.283 13.723
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Overzicht programma’s en taakvelden
Programma 1: Doetinchem centrumstad
Taakveld

Activiteit

0.3 Beheer overige
gebouwen en
gronden

panden en gronden

0.63
Parkeerbelasting

parkeerbelasting
parkeergarages

0

0

121

0

317

0

195

720

0

389

0

474

0

85

85

2.513

0

1.558

0

1.790

0

232

232

0

0

0

0

26

0

26

26

0

94

0

96

0

90

6

6

brandweer

54

3.622

344

3.677

432

4.069

-303

-303

openbare orde

10

548

0

577

163

682

59

59
380

parkeerbel. straten en
terreinen
parkeerbel.
vergunningen/ontheffinge
n
1.1 Crisisbeheersing personeelskosten
en brandweer
1.2 Openbare orde
en veiligheid

bijzondere wetgeving

0

75

355

36

402

386

371

380

0

109

108

107

102

4

4

personeelskosten

0

332

0

228

0

215

14

14

personeelskosten

0

457

0

388

0

361

28

28

bruggen

0

147

0

547

0

196

351

351

390

7.086

390

7.074

432

6.641

474

474

openbare verlichting

0

363

0

372

0

372

0

0

vergunningverlening

248

78

248

72

18

87

-245

-245

parkeren

0

3.086

0

3.142

0

3.091

51

51

personeelskosten

0

16

0

29

0

29

0

0

informatiesystemen

0

22

0

22

0

10

12

12

19

5

19

5

17

6

-2

wegen
2.2 Parkeren

195

109

veiligheid
2.1 Verkeer en
vervoer

raming raming ramin ramin realisati realisati
saldo mutatie
saldo
voor
voor
g
g
e
e (lasten- reserve
na
wijzigin wijzigin totaal totaal
2021
2021 baten)
s mutatie
g 2021 g 2021 2021 2021
baten
lasten raming
reserve
baten
lasten baten lasten
totaal
s
(lastenbaten)
realisati
e

2.3 Recreatieve
havens

jachthaven

2.5 Openbaar
vervoer

openbaar vervoer

0

11

0

11

0

5

6

6

3.1 Economische
ontwikkeling

aanvalsplan binnenstad

0

311

0

341

0

184

157

157

city/parkmanagement

0

506

0

506

0

506

1

1

personeelskosten

0

232

0

235

0

200

35

35

economische
aangelegenheden

0

205

0

172

0

65

107

107

9.529

9.432

9.934

9.837

12.780

12.071

612

612

3.2 Fysieke
bedrijvenpark
bedrijfsinfrastructu
ur
economie algemeen
3.3 Bedrijvenloket

warenmarkt

-2

0

0

0

0

0

51

67

-16

-16

153

124

117

133

112

115

14

14

142

en
bedrijfsregelingen
3.4 Economische
promotie

kermis
recreatie en toerisme

5.5 Cultureel
erfgoed

8.3 Wonen en
bouwen

27

43

27

8

27

-35

-35

0

0

206

0

206

0

204

2

2

economische
aangelegenheden

73

0

73

0

74

0

1

1

cultuurhistorie

35

337

8

403

42

317

120

120

monumenten

79

172

79

313

126

248

112

personeelskosten

0

57

0

55

0

55

-1

-1

leefbaarheid
buitengebied

0

76

0

76

0

76

0

0

leefbaarheid
woonomgeving

0

501

0

501

87

227

360

360

personeelskosten

0

417

0

446

0

427

19

19

grex algemeen

472

235

472

275

5

-36

-156

panden en gronden

552

629

439

576

392

830

-301

0

25

0

25

0

29

-4

-4

1.683

1.404

1.683

1.531

2.375

1.205

1.018

1.018

wonen en bouwen
algemeen

5

332

5

485

36

102

414

414

handhaving klandestiene
bouw en gebruik

0

30

0

30

0

1

29

29

31.481 16.066 32.923

20.248

33.245

3.860

volkshuisvestingsbeleid
omgevingsvergunning

Totaal

43

16.760

36

77

-156
-341

-147

39

4.007
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Programma 2: Sterke samenleving
Taakveld

Activiteit

4.2
Onderwijshuisvesting

openbaar praktijk
onderwijs

0

371

0

371

0

368

4

4

0

openbaar voortgezet
onderwijs

6

77

6

77

16

174

-87

-87

0

personeelskosten

0

74

0

72

0

71

1

1

0

openbaar onderwijs

0

918

0

921

75

1.139

-142

-142

0

bijzonder speciaal
onderwijs

0

494

0

494

0

598

-104

-104

0

bijzonder voortgezet
onderwijs

0

1.125

0

1.125

0

1.178

-53

-53

0

97

bijzonder onderwijs

0

1.124

0

1.124

19

1.046

97

829

759

829

969

2.475

2.475

139

139

25

93

25

100

26

80

22

22

beroepsonderwijs

623

623

623

623

1.508

1.508

0

0

personeelskosten

0

257

0

133

0

121

11

11

1

4.3 Onderwijsbeleid en rmc
leerlingenzaken
vandalisme en beveiliging
schoolgebouwen

leerplicht
oab

5.1 Sportbeleid en
activering

5.2
Sportaccommodaties

raming raming ramin ramin realisati realisati
saldo mutati saldo
voor
voor
g
g
e
e (lastene
na
wijzigin wijzigin totaal totaal
2021
2021 baten) reserve mutati
g 2021 g 2021 2021 2021
baten lasten raming
s
e
baten
lasten baten lasten
totaal
reserve
(lastens
baten)
realisati
e

0
1.760

0

0

13

0

211

-198

-198

1.798 1.760

1.798

2.337

2.337

38

38

1.571

23

1.571

299

489

1.356

reservering lasten
schoolgebouwen

23

peuterspeelzalen

30

0

30

1

21

1

-9

-9

volwasseneneducatie

33

18

33

18

42

43

-17

-17

peuteropvang/kinderopva
ng

18

-87

18

-87

0

11

-117

-117

leerlingvervoer

0

748

0

748

1

764

-15

-15

overige baten en lasten

0

7

0

7

294

294

7

7

schoolsport

0

4

0

4

0

0

4

4

stimulering
sportdeelname

2

206

2

206

25

321

-92

-92

sportbedrijf

0

362

830

3.427

1.693

4.037

253

sportservicepunt

0

673

0

5

5

0

10

personeelskosten

0

70

0

86

0

84

2

2

overige baten en lasten

0

0

0

529

276

670

134

134

805

2.463

794

1.900

1.148

2.671

-418

binnensport
sport algemeen
zwembaden
stimulering
sportdeelname
buitensport
personeelskosten

1.347

-37

9

290
10

-174

-245

0

13

0

13

0

9

4

486

1.367

0

8

0

9

0

4
0

0

241

0

241

0

257

-16

-16

154

944

154

902

260

923

86

86

0

21

0

21

0

21

0

0

144

5.3 Cultuurpresentatie, Muziekschool
cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Gruitpoort
amphion

0

34

0

47

0

61

137

138

67

869

-14

-14

137

246

137

250

-5

67

1.369

68

835

534

534
2

-5

0

kunst

0

4

0

4

0

2

2

personeelskosten

0

155

0

96

0

95

1

1

cultuur beleid en
evenementen

0

2.439

0

2.439

0

2.905

-466

-466

5.4 Musea

cultuurhistorie

0

89

0

89

0

89

1

1

5.6 Media

Mediabeleid

0

73

0

83

0

84

0

0

bibliotheek

0

968

0

968

0

961

7

7

Preventiealg.voorziening: Pauropus

0

3

0

3

0

0

3

3

slachtofferhulp

0

28

0

68

0

32

36

36

algemene kosten sociaal
domein

0

0

0

0

0

0

0

0

personeelskosten

0

1.613

0

1.863

0

1.799

64

64

Preventie jeugd

0

452

0

534

0

427

106

106

Vreemdelingen

0

99

0

131

662

793

0

0

ZOOV (regio taxi)

0

826

0

826

116

868

74

74

Noaberfonds

0

109

0

85

4

77

12

12

6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie

algemene voorzieningen

5

1.334

5

746

82

851

-27

241

322

298

457

326

427

57

Ouderenontmoetingspun
t

0

142

0

122

0

102

20

20

Vrijwilligerswerk

0

566

0

584

0

348

235

235

kinderopvang toezicht en
handhaving

0

135

0

135

0

80

55

55

Preventie-alg.voorziening
:Stadskamer

330

1.184

330

1.184

493

1.234

114

114

Jongerencentrum

0

16

0

55

0

7

48

48

WMO: (medisch) advies
proceskosten

0

97

0

17

0

-9

26

26

Buurtplein

0

9.227

0

9.377

55

9.432

0

0

armoedebeleid:
kwijtschelding

0

876

0

876

145

1.031

-9

-9

armoedebeleid:
bijzondere bijstand

0

604

0

634

0

622

12

12

armoedebeleid:
compensatie zorgkosten

0

759

0

455

0

471

-16

-16

TONK

0

0

0

869

0

459

410

410

Armoedebeleid:
uitvoering

0

-63

0

68

0

0

68

68

personeelskosten

0

554

0

529

0

525

4

4

armoedebeleid:
bijzondere bijstand
(onbelast)

0

569

0

876

97

982

-10

-10

0

0

0

6.614

6.614

0

0

23.124 18.592 22.594

19.769

23.085

687

687

wijkgericht maatwerk &
buurthuizen

6.2 Wijkteams

6.3
Inkomensregelingen

TOZO
Buig perioddieke bijstand

0
18.592

-27
-42

100

145

6.4 Begeleide
participatie

armoedebeleid:
meedoenarrangement

0

723

0

690

1

481

210

210

Sociale werkvoorziening

0

7.914

0

7.814

5

8.012

-193

-193

werkgelegenheid

0

0

0

22

0

21

0

0

0

2.308

0

2.909

0

2.797

112

112

6.5 Arbeidsparticipatie Reintegratie
personeelskosten

0

0

0

0

0

0

0

0

werkgelegenheid

0

385

0

1.257

3.509

4.764

2

2

6.6
Wmo:
Maatwerkvoorzieninge vervoersvergoedingen
n (WMO)

0

468

0

628

6

726

-92

-92

Wmo:
rolstoelverstrekkingen

0

434

0

325

15

325

16

16

Wmo:
woonvoorzieningen

0

404

0

450

3

421

32

32

personeelskosten

0

378

0

82

0

77

5

5

0

8.108

0

6.671

-4

7.056

-389

-389

1.368

0

418

18

579

59

120

120

Wmo: schoonhuis

0

5.163

0

7.679

0

6.913

766

766

personeelskosten

0

825

0

874

0

868

7

7

WMO: HH & BG

0

-150

0

0

0

0

0

0

armoedebeleid:
schulddienstverlening

0

31

140

108

101

85

-16

-16

0

0

0

0

724

724

0

0

274

6.71
Wmo: begeleiding
Maatwerkdienstverleni
ng 18+
Wmo: eigen bijdrage
hh/bg/wrv

6.72
Transformatiefonds
Maatwerkdienstverleni jeugdzorg
ng 18Pilot een gezin een plan

0

0

0

343

0

69

274

personeelskosten

0

37

0

128

0

127

2

2

585

19.078

585 21.529

-27

22.252

-1.335

-1.335

24.157 1.435 25.720

659

25.461

-516

-516
2

Jeugdzorg
6.81 Geëscaleerde zorg beschermd wonen
18+
personeelskosten

0

155

0

200

0

198

2

Veilig thuis Wmo

0

180

0

180

28

208

0

0

Maatschappelijke opvang
lokaal

0

83

0

0

0

42

-42

-42

Maatschappelijke opvang
regionaal

82

3.873

82

4.391

0

4.684

-375

-375

0

-5

0

-86

108

121

-100

-100

6.82 Geëscaleerde zorg Beschermingstafel
18-

7.1 Volksgezondheid

Totaal

1.435

Jeugdzorg

0

0

0

0

0

12

-12

-12

personeelskosten

0

18

0

0

0

0

0

0

Brede aanpak dak en
thuislozen

0

0

155

1.815

0

1.660

0

0

personeelskosten

0

53

0

54

0

53

1

1

Jeugdzorg

0

0

0

334

9

334

9

9

openbare
gezondheidszorg

0

2.119

56

2.189

213

2.342

4

4

45.018 168.343

1.422

27.637 140.420 27.428 152.17
5

804

617

146

Programma 3: Veranderende leefomgeving
Taakveld

Activiteit

5.7 Openbaar
groen en
(openlucht)
recreatie

personeelskosten

wijkbeheer

raming raming raming raming realisatie realisatie
voor
voor totaal totaal
2021
2021
wijziging wijziging
2021
2021
baten
lasten
2021
2021 baten lasten
baten
lasten

0

100

0

150

saldo mutatie
saldo
(lasten- reserves
na
baten)
mutatie
raming
reserves
totaal
(lastenbaten)
realisatie

0

130

20

20

686

4.973

686

5.250

754

5.231

87

87

7.2 Riolering

Riolering

6.152

4.586

6.308

4.743

6.068

4.499

4

4

7.3 Afval

Afval

7.915

6.493

9.716

8.293

8.355

6.932

0

0

7.4 Milieubeheer

Bodem

0

17

0

17

14

1

29

29

Omgevingsdienst
Achterhoek

0

1.048

0

1.048

62

1.033

78

78

milieubeleid

0

215

0

55

0

50

5

5

16

283

560

1.254

897

1.388

202

202

vergunningen

0

30

0

30

0

23

7

7

overige milieutaken

0

14

0

14

10

979

-955

-955

geluid

0

5

0

5

0

2

2

2

lucht

0

10

0

10

0

3

7

7

personeelskosten

0

593

0

590

0

588

3

3

50

24

50

36

49

33

2

2

0

616

0

814

0

531

283

283

uitvoeringsprogramma
duurzaamheid

7.5
Begraven
Begraafplaatsen en
crematoria
8.1 Ruimtelijke
ordening

implementatie
omgevingswet
overige ro taken

0

54

55

115

104

162

2

2

omgevingskamer

121

463

121

487

95

427

35

35

robuust groen

0

142

0

142

26

127

40

40

personeelskosten

0

662

0

722

0

719

3

3

Planschades

3

0

3

0

0

78

-82

-82

actualisatie
bestemmingsplannen

0

351

0

491

0

413

78

78

wonen en bouwen
algemeen

0

0

0

0

-5

-5

0

overige milieutaken
8.2
Heideslag
Grondexploitatie
(niet
bedrijventerreinen)
grex algemeen
personeelskosten
Iseldoks HBB
Wijnbergen EVZ
Strategische gronden
Vijverberg zuid
Heelweg

-16

16

0

0

0

40

0

6

34

34

1.252

1.279

2.277

2.304

1.603

1.600

30

30

1.411

0

2.960

1.972

2.391

1.054

349

980

-631

0

353

0

354

0

335

19

19

3.935

3.882

4.512

4.459

2.843

1.747

1.043

1.043

91

0

91

0

1.785

1.051

643

643

0

84

0

84

0

45

38

38

968

977

1.144

1.153

786

784

10

10

0

-33

1.101

1.068

1.290

860

396

396

147

lookwartier
Totaal

0
22.600

447

712

596

152

27.254 29.996 36.145

36

411

27.838

31.423

2.565

152
964

1.601

148

Programma 4: Organisatie en financiën
Taakveld

Activiteit

0.1 Bestuur

bestuursondersteunin
g
raadscommissies

0

1.059

-39

-39

12

31

10

26

3

3

1.006

3.709

732

2.428

1.008

1.008

college

2

1.428

2

1.465

48

719

792

792

rekenkamer

0

49

0

49

0

41

9

9

raad

0

674

0

689

0

697

-8

-8

overige baten en
lasten

0

0

0

4

0

70

-66

-66

overige
bestemmingsreserve

0

52

3.885

3.414

4.113

3.459

182

reserve onderhoud

naturalisatie
registratie niet
ingezetenen
GEO informatie
dienstverlening
gemeentewinkel
personeelskosten
basisregistratie
personen

182

0

0

352

1.310

352

2.934

447

1.529

1.529

0

1.900

598

1.903

598

2.128

3.011

-2.188

-2.188

0

337

1.292

2.056

1.551

2.631

1.812

314

314

0

0

100

0 -1.624

0

13.723

-15.346

-1.624 -13.723

41

13

41

13

114

85

2

2

300

375

300

108

385

192

1

1

0

37

0

40

0

38

2

2

153

142

108

249

116

220

36

36

0

848

0

1.354

0

949

405

405

65

55

65

31

36

30

-28

-28

burgerlijke stand

99

85

99

26

69

91

-95

-95

reisdocumenten

505

365

505

187

582

457

-193

-193

verkiezingen

0.61 OZB woningen

1.020

23

0.11 Resultaat van de resultaat
rekening van baten en
lasten

0.5 Treasury

0

1.974

reserve dekking
kapitaallasten

0.4 Overhead

1.048

0

algemene reserve

0.2 Burgerzaken

0

saldo mutatie
saldo
(lasten- reserve
na
baten)
s mutatie
raming
reserve
totaal
s
(lastenbaten)
realisati
e

366

Bestuurlijke
samenwerking

0.10 Mutaties reserves

raming raming raming ramin realisati realisati
voor
voor totaal
g
e
e
wijzigin wijzigin
2021 totaal
2021
2021
g 2021 g 2021 baten 2021
baten
lasten
baten
lasten
lasten

0

74

0

84

0

173

-89

-89

Overhead personeel

100

7.706

100

7.646

40

5.713

1.874

1.874

overhead facilitair

220

986

270

885

235

676

173

Overhead huisvesting

560

1.605

542

1.894

531

1.936

-52

Overhead overig

1.154

71

1.104

71

1.068

54

-19

overhead ict

7.187

9.380

7.241

9.523

7.651

9.991

-57

Bespaarde rente

1.486

186

1.486

186

1.626

0

326

173
32

-84
-19
-57

184

142

deelnemingen

468

16

717

16

653

14

-62

-62

rente

450

234

404

192

5.862

5.258

392

392

personeelskosten

0

10

0

11

0

10

1

1

verstrekking leningen

0

330

0

417

0

303

114

114

7.384

134

7.461

134

7.520

159

33

33

ozb

149

personeelskosten
0.62 OZB nietwoningen

0

372

0

382

0

340

41

41

5.822

0

5.854

0

5.856

0

2

2

368

186

368

186

421

177

61

61

precariobelasting

87

0

7

0

29

0

22

22

reclamebelasting

358

0

358

0

385

0

28

28

hondenbelasting

123

0

123

0

149

0

26

26

43

0

43

0

7

0

-36

-36

0

345

0

345

0

313

32

32

193

0

193

0

182

0

-11

-11

10 149.793

9

2.427

2.427

556

954

954

ozb

0.64 Belastingen overig uitvoeringskosten
belastingen

baatbelasting
personeelskosten
belasting biz
0.7 Algemene
uitkering en overige
uitkeringen
gemeentefonds

algemene uitkering

0.8 Overige baten en
lasten

reservering
personeelskosten
kapitaallasten

135.454

0

10 147.36
6

1.345

0

1.311

199

0

-290

0

-328

0

0

-328

-328

2.142

1.777

2.180

2.157

1.448

1.869

-445

-445

-21

925

-21

110

0

140

-9

-9

reservering
onvoorzien

0

164

0

164

0

0

164

164

reservering
doetinchemmer olie

0

3

0

3

0

0

3

3

overige baten en
lasten

399

469

-110

524

350

697

287

0.9
overige baten en
Vennootschapsbelastin lasten
g (VpB)

0

35

0

35

0

52

-17

35.586 186.97 39.222 197.903
5

57.996

-7.847

personeelskosten
reservering nominaal

Totaal

167.744

-51

338
-17

-1.621

-6.225

150

Overzicht taakvelden

151

Taakveld
0.1 Bestuur
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bedrag baten realisatie
2021

Bedrag lasten realisatie
2021

Bedrag
saldo

789.788

5.039.332

-4.249.544

11.805.312

8.729.466

3.075.846

0

13.722.793

-13.722.793

1.301.175

2.119.576

-818.400

316.893

0

316.893

0.4 Overhead

9.525.943

18.485.232

-8.959.290

0.5 Treasury

8.141.747

5.585.863

2.555.884

0.61 OZB woningen

7.519.612

499.489

7.020.123

0.62 OZB niet-woningen

5.856.414

0

5.856.414

0.63 Parkeerbelasting

2.289.718

0

2.289.718

0.64 Belastingen overig

1.173.251

490.704

682.547

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.2 Burgerzaken

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten

149.792.662

9.360 149.783.302

1.996.527

3.262.131

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

309

51.615

-1.265.604
-51.306

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

431.633

4.158.921

-3.727.288

1.2 Openbare orde en veiligheid

655.802

1.368.898

-713.096

2.1 Verkeer en vervoer

431.580

7.570.196

-7.138.616

2.2 Parkeren

17.713

3.216.666

-3.198.953

2.3 Recreatieve havens

17.131

5.555

11.576

2.5 Openbaar vervoer

0

5.000

-5.000

3.1 Economische ontwikkeling

0

954.807

-954.807

12.831.326

12.138.536

692.790

112.319

114.589

-2.270

81.491

231.020

-149.529

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
4.2 Onderwijshuisvesting

110.320

4.573.412

-4.463.092

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.002.233

8.334.345

-1.332.112

5.1 Sportbeleid en activering

1.999.111

5.112.939

-3.113.828

5.2 Sportaccommodaties

1.408.040

3.890.162

-2.482.122

204.977

4.148.855

-3.943.878

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media

0

88.742

-88.742

167.483

620.056

-452.573

0

1.044.657

-1.044.657

753.551

5.360.856

-4.607.305

1.683.031

7.061.654

-5.378.623

55.200

9.423.691

-9.368.491

26.626.623

34.271.072

-7.644.448

4.600

8.032.914

-8.028.314

3.509.106

7.544.304

-4.035.198

24.635

1.549.422

-1.524.787

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

685.077

15.314.643

-14.629.566

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

696.889

23.171.626

-22.474.737

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

687.340

32.252.870

-31.565.530

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

108.000

133.207

-25.207

7.1 Volksgezondheid

212.568

2.394.542

-2.181.974

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
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7.2 Riolering

6.067.973

4.498.659

7.3 Afval

8.354.588

6.931.807

1.422.781

982.521

4.067.378

-3.084.857

48.833

32.899

15.933

7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Totaal

1.569.315

220.080

2.458.617

-2.238.537

11.410.292

8.072.608

3.337.684

2.894.725

2.860.455

34.270

291.006.142

291.006.142

0
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Balans per 31 december 2021 en de toelichting
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BALANS

PER

ACTIVA (bedragen * € 1.000)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

19.845

18.849

Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Kosten onderzoek en ontwikkeling
-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
waarvan in erfpacht uitgegeven
-

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding

1.478

1.145

18.367

17.704

197.538

195.857

118.757

123.160

17

17

32.318

30.104

46.463

42.593

16.570

14.450

505

505

1

1

van de kosten een heffing kan worden geheven
-

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

-

Kapitaalverstrekkingen aan:

Financiële vaste activa
deelnemingen
overige verbonden partijen

- Leningen aan:
deelnemingen

6.330

3.349

-

Overige langlopende leningen

9.729

10.589

-

Overige financiele uitzettingen > 1 jaar

6

6

233.954

229.155

38.950

45.973

38.950

45.973

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
-

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

16.464

11.895

-

Vorderingen openbare lichamen

2.668

1.644

-

Overige vorderingen

8.746

8.801

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

5.050

1.450

2.147

1.745

-

Kassaldi

13

6

2.134

1.738

17.935

17.571

17.935

17.571

75.496

77.184

309.449

306.339

0

0

Uitzettingen met een rentetijd < 1 jaar

Liquide middelen
- Banksaldi
Overlopende activa
-

Transitoria

Totaal vlottende activa
Totaal generaal
-

Recht op Verliescompensatie krachtens de
Wet op vennootschapsbelasting 1969
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31 DECEMBER 2021
PASSIVA (bedragen * € 1.000)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

72.286

61.639

19.163

12.044

Overige bestemmingsreserves

39.400

39.265

Gerealiseerde resultaat

13.723

10.330

12.374

12.109

4.966

5.007

0

0

7.408

7.103

172.719

186.564

172.391

186.251

328

313

257.379

260.312

27.291

21.802

15.000

10.000

Vaste passiva
Eigen vermogen
-

Algemene reserve

-

Bestemmingsreserves:

-

Voorzieningen
-

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's

-

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

-

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Vaste schulden
Onderhandse leningen van:
-

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

-

Waarborgsommen

Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto vlottende schuld
-

Kasgeldleningen

-

Banksaldi

-

Overige schulden

-

Transitoria

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva
Totaal generaal
-

Garantstellingen

879

413

11.412

11.389

24.780

24.225

24.780

24.225

52.071

46.027

309.449

306.339

229.252

225.770
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Het BBV heeft als doel het
vergroten van de transparantie van het proces van begroting en verantwoording en daarmee
het versterken van de positie van de raad en provinciale staten.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten worden slechts genomen voor zover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het
einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat
opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten
worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Gevolg van
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
sommige personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.
Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is
dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige)
schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.
Balans
Vaste activa
Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk
nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen
die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn
investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend
is niet relevant voor de classificatie.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam
zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving
van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling start vanaf 1 januari op het moment
van ingebruikname. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de
looptijd van de betrokken geldlening.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden verantwoord als immateriële vaste activa.
Geactiveerde bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte
bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de
periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde
voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
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Artikel 64 lid 6 stelt aan de afschrijving van immateriële vaste activa een maximum van 5 jaar.
Een uitzondering vormen de als immateriële activa opgenomen kosten van het sluiten van
geldleningen en disagio. Op grond van art. 64, lid 5 is in deze situatie de afschrijvingsduur
maximaal gelijk aan de looptijd van de lening.
Materiële vaste activa
Gronden en terreinen
Gronden en terreinen (voor zover niet in exploitatie opgenomen) worden tegen boekwaarde
overgeheveld naar de materiële vaste activa. De gronden en terreinen zijn gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. (i.c. de
waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking komen). Percelen
waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde
opgenomen.
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Investeringen worden vanaf 1 januari na het moment van ingebruikneming in de basis lineair
afgeschreven op de economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een
eventuele restwaarde. Als er sprake is van een opbrengst of heffing tegenover staat dan wel het
een schoolgebouw betreft wordt er annuïtair afgeschreven.
Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de
waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden.
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening
gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting
duurzaam is. Op waarde van activa met economisch nut mogen reserves niet meer in mindering
worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in
mindering worden gebracht. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.
De te hanteren afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur
conform de financiële verordening artikel 212 Gemeentewet van de gemeente Doetinchem.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Overeenkomstig de door de gemeenteraad in 2008 vastgestelde afschrijvingsnotitie worden
infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals b.v. wegen, pleinen, viaducten en parken
geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal
onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).
Naar aanleiding van de notitie van de commissie BBV – januari 2020 wordt opgemerkt dat voor
een bedrag van € 29,3 miljoen aan investeringen zijn opgenomen die vallen onder het oude
BBV-regime.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen
tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering
gebracht.
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Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs van de aandelen.
Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de
verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering
gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Op grond van artikel 36 BBV worden in de balans onder de financiële vaste activa afzonderlijk
opgenomen:
- Kapitaalverstrekking aan:
- Deelnemingen;
- Gemeenschappelijke regelingen;
- Overige verbonden partijen.
- Langlopende leningen aan:
- Openbare lichamen (als bedoeld in art. 1a WFDO);
- Deelnemingen;
- Woningbouwcorporaties;
- Overige verbonden partijen.
- Overig langlopende leningen;
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd > 1 jaar;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een looptijd > 1 jaar;
- Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd > 1 jaar.
Het begrip rente typische looptijd verdient een toelichting. Het gaat bij dit begrip om de
definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt:
het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de
leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening
niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van
tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen
ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd.
Van een "deelneming" is krachtens artikel 1e BBV sprake als de gemeente participeert in het
aandelenkapitaal van een NV of BV.
Vlottende activa
Voorraden
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en
de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen
de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten
die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en
kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de
rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden
slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als
gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen
verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.
Resultaatname vindt plaats conform de voorgeschreven “percentage of completion”-methode.
Exploitatieovereenkomsten worden afzonderlijk opgenomen als vordering.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de
marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dit laatste doet zich met name voor indien voorraden
incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de
loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

159

De voorgeschreven indeling op de balans op grond van artikel 38 BBV is:
- Grond- en hulpstoffen;
- Onderhanden werken;
- Gereed product en handelsgoederen;
- Vooruitbetaling op voorraden.
Uitzettingen korter dan één jaar
Uitzettingen < 1 jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald
op basis van de geschatte inningskansen.
De voorgeschreven indeling voor wat betreft vorderingen is:
- vorderingen op openbare lichamen (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, Rijk);
- verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (als bedoeld in art. 1a WFDO);
- overige verstrekte kasgeldleningen;
- uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd < 1 jaar;
- rekeningcourantverhoudingen met het Rijk;
- rekeningcourantverhoudingen met niet-financiële instellingen;
- overige vorderingen;
- overige uitzettingen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de
programmarekening.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de betrokken verplichting
c.q. het voorzienbare verlies. Uitzondering vormen de pensioenvoorziening ten behoeve van de
wethouders. Deze zijn gewaardeerd tegen de contante waarde.
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch
redelijkerwijs te schatten.
b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de
omvang redelijkerwijs te schatten is.
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in
het begrotings- of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
d. van derden verkregen middelen (niet zijnde rijk, provincies of gemeenten) die specifiek
besteed moeten worden.
Toelichting op reserves en voorzieningen
In de toelichting is per reserve en voorziening aangegeven wat het doel is en wat de
belangrijkste mutaties zijn geweest, met uitzondering van de "rentebijschrijving".
Schattingswijziging voorziening WMO debiteuren
Met ingang van 2019 is de berekening van de voorziening voor WMO debiteuren aangepast van
een gemiddeld percentage per jaar naar reële verwachting per debiteur.
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Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van
de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op
de balans nadere informatie opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de balans per 31 december
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA
1.

VASTE ACTIVA

1.1 Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
2021
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Bijdragen aan activa in eigendom van derden *

2020

1.478

1.145

18.367

17.704

19.845

18.849

* Dit betreft grotendeels een investeringsbijdrage aan Amphion waarop tot en met 2049
annuïtair wordt afgeschreven.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa
gedurende het verslagjaar:
Boekwaarde
31-12-2020

Kosten onderzoek en ontwikkeling
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

ringen

teringen

vingen

van derden

1.145

1.033

0

19

17.704

1.110

0

18.849

2.142

0

Boekwaarde
31-12-2021

680

1.478

447

0

18.367

466

680

19.845

1.2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Investeringen met een economisch nut
waarvan in erfpacht uitgegeven
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten

2021

2020

118.757

123.160

17

17
32.318

30.104

een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

47.143

42.593

198.218

195.857

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
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Boekwaarde ultimo
Gronden en terreinen
waarvan in erfpacht uitgegeven
Woonruimten

2021

2020

15.354

15.885

17

17

3

7

90.590

93.836

892

945

0

0

Machines, apparaten en installaties

9.147

9.563

Overige materiële vaste activa

2.771

2.924

118.757

123.160

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
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Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut is als volgt:
Duurzame

Gronden en terreinen
Waarvan in erfpacht uitgegeven

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

waarde-

Afschrij-

Bijdragen

Interne

31-12-2020

ringen

teringen

veranderingen

vingen

van derden

overboeking

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

2.284

0

0

0

2.705

110

15.354

17

0

0

0

0

0

0

17

7

0

0

0

4

0

0

3

93.836

78

0

0

3.323

0

0

90.590

945

0

0

0

53

0

0

892

0

0

0

0

0

0

0

0

9.563

1.608

0

0

1.816

0

209

9.147

2.924

123

0

0

276

0

0

2.771

123.160

4.093

0

0

5.472

2.705

319

118.757

Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

31-12-2021

15.885

Woonruimten
Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde

De investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven:

Riolering

Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Interne

Boekwaarde

31-12-2020

ringen

teringen

vingen

van derden

overboeking

31-12-2021

30.104

2.844

0

629

0

0

32.318

De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als
volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde ultimo
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

2021

2020

45.719

42.000

397

197

347

395

46.463

42.593

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

Interne

Boekwaarde

31-12-2020

ringen

teringen

vingen

van derden

overboeking

31-12-2021

42.000

9.912

0

1.683

3.547

963

45.719

Machines, apparaten en installaties

197

0

0

9

0

-209

397

Overige materiële vaste activa

395

0

0

48

0

0

347

42.593

9.912

0

1.740

3.547

755

46.463

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
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1.3 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het verslagaar wordt in onderstaand
overzicht weergegeven:
Boekwaarde

Investe-

Desinves-

31-12-2020

ringen

teringen

Aflossingen/

Bijdragen

afschrijvingen

Boekwaarde

derden

31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen
Overige verbonden partijen

505

0

0

0

0

505

1

0

0

0

0

1

506

0

0

0

0

506

3.349

3.480

0

499

0

6.330

10.589

1.756

0

2.616

0

9.729

13.938

5.236

0

3.115

0

16.058

6

0

0

0

0

6

14.450

5.236

0

3.115

0

16.570

Leningen aan:
Deelnemingen
Overige langlopende geldleningen u/g

Overige financiele vaste activa:
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

Totaal financiele vaste activa
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2.

VLOTTENDE ACTIVA

2.1 Voorraden
2021

2020

38.950

45.973

38.950

45.973

Gronden in exploitatie
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Gronden in exploitatie (BIE)
Bedragen x € 1.000
Projecten

Boekwaarde 1/1/2021

A18 Bedrijvenpark 1ste fase

Investeringen

Inkomsten 2021 Inzet voorziening/

Tussentijds

2021

reserve

winstneming

Boekwaarde 31/12/2021

Voorziening

Balanswaarde

31/12/2021

31/12/2021

37.467

4.014

-11.155

0

24

30.350

0

30.350

599

380

-782

0

2

199

0

199

1.489

409

-1.590

0

3

311

0

311

140

79

-431

0

429

217

0

217

Lookwartier

2.544

84

-596

0

0

2.033

1.755

277

Iseldoks HBB

11.029

1.213

-1.747

0

0

10.494

3.830

6.665

-215

28

-330

0

547

30

0

30

0

900

0

0

0

900

0

900

53.053

7.107

-16.630

0

1.005

44.535

5.585

38.950

Vijverberg zuid
Heideslag
Heelweg

Kavels Verheulsweide
Wijnbergen de Kwekerij
Totaal

Nog te maken kosten en opbrengsten van de in exploitatie gebrachte grondexploitaties, conform raming ultimo 2021
Bedragen x € 1.000
Omschrijving

geraamde kosten:

geraamde opbrengsten:

Begroot grond-

Boekwaarde

exploitaties

31/12/2021

Verwervingen

75.056

75.351

-295

Bouwrijpmaken

22.506

20.681

1.825

Plan en VAT kosten

19.654

17.485

2.169

Woonrijpmaken

14.668

8.822

5.846

Diverse kosten

26.473

21.763

4.710

Rente en Beheer

28.829

27.329

1.500

-45.539

-41.085

-4.454

-134.898

-88.745

-46.153

Overige opbrengsten
Grondverkopen
Tussentijds winstgenomen
Totaal

Nog te realiseren

0

2.935

0

6.749

44.535

-34.851
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2.2 Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen
als volgt gespecificeerd worden:
S a ldo

V o o rzie ninge n

G e c o rrige e rd

G e c o rrige e rd

31-12-2021

o ninba a rhe id

s a ldo

s a ldo

31-12-2021

31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

2.668

0

2.668

1.644

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

5.050

0

5.050

1.450

9.690

944

8.746

8.801

17.408

944

16.464

11.895

Overige vorderingen

Een nadere specificatie van de overige vorderingen is als volgt te geven:
Een nadere specificatie van de overige vorderingen is als volgt te geven:

Debiteuren algemeen
Debiteuren belastingen
Debiteuren WMO
Debiteuren Laborijn

Saldo 31-12-2021

Voorziening dubieus

7.337

658

734

158

372

128

1.247

0

9.690

944

Hieronder volgt een specificatie naar ouderdom voor de debiteuren algemeen en
belastingen:
Stand 31-12-2021

Voorziening dubieus

137

66

2018

37

0

2019

302

71

2020

573

152

6.288

369

7.337

658

Debiteuren algemeen
t/m 2017

2021

Stand 31-12-2021

Voorziening dubieus

t/m 2017

59

35

2018

28

8

2019

101

27

2020

151

33

2021

395

55

734

158

Debiteuren belastingen
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Toelichting Schatkistbankieren:
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

1760,56
Kwartaal 1

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

4694,82
Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

764

717

702

800

997

1.043

3.993

3.895

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
minimum van €250.000

234.741
234.741
-

1760,56

4694,82

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2
68.729

Kwartaal 3

65.272

Kwartaal 4

64.555

73.579

90

91

92

92

764

717

702

800

Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren
verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal (was 0,75%) met een minimum van € 1 miljoen (was € 250.000).
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2.3 Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
2021

2020

13

6

Fortis 93.62.21.100

8

86

Fortis 93.60.10.614

47

26

BNG 28.50.38.567

12

0

BNG 28.50.99.868

4

0

BNG 28.51.59.542

1.953

1.580

1

0

Kassaldi:
Banksaldi:

ABN AMRO 89.07.30.164
BNG 28.51.49.962

1

1

BNG 28.51.73.294

24

15

BNG 28.51.78.679

84

30

2.147

1.745

2.4 Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Van derden te vorderen beklemde gelden
Overige activa
Totaal Transitoria

2021

2020

17.046

17.448

151

312

0

25

737

-213

17.935

17.571
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PASSIVA
3.

VASTE PASSIVA

3.1 Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
2021

2020

Algemene reserve

19.163

12.044

Bestemmingsreserves

39.400

39.265

Gerealiseerde resultaat

13.723

10.330

72.286

61.639

Het verloop in het verslagjaar wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:
S a ldo

T o e v o e ging

O nt t re k k ing

31-12-2020

B e s t e m m ing

A f s c hrijv inge n

re s ult a a t 2 0 2 0

( de k k ing)

S a ldo

31-12-2021

Algemene reserve

12.044

447

2.934

9.605

-

19.163

Totaal algemene reserves

12.044

447

2.934

9.605

-

19.163

Bestemmingsreserves
Reserve dekking kapitaallasten

21.227

425

1.106

0

20.545

Reserve bovenwijkse voorzieningen

11.744

1.215

636

0

12.323

Reserve ICT samenwerking

608

202

129

Reserve corona

1.694

3.192

3.808

0

681

0

1.803

Reserve onderwijshuisvesting

1.357

1.384

402

0

2.339

Reserve Amphion

250

50

0

0

300

Reserve speelvoorzieningen

141

1

0

0

143

2.086

1.811

2.631

0

1.266

158

3

161

0

0

Totaal Bestemmingsreserves

39.265

8.282

8.872

725

0

39.400

Totaal reserves

51.309

8.729

11.805

10.330

0

58.563

Reserve vastgoedfonds
Reserve woningbouw strategie

725
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3.2 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar wordt in onderstaand overzicht
weergegeven:
Saldo

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (onzeker)

Pensioenvoorzieningen wethouders
Voorziening wachtgeld voorziening bestuurders
Voorziening eigen risicodrager WW
Voorziening juridische procedures
Voorziening flo brandweer
Subtotaal

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Voorziening afvalverwerking
buur maakt natuur
Voorziening compensatie bomen-natuur

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2020

Saldo
31-12-2021

4.646

-398

0

0

4.247

6

184

11

125

55

180

31

61

0

150

0

200

0

0

200

175

306

167

0

314

5.007

322

238

125

4.966

Saldo

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2020

Saldo
31-12-2021

549

80

0

148

480

14

59

0

0

73

30

0

0

0

30

Voorziening rioolbeheer

6.509

315

0

0

6.824

Subtotaal

7.103

454

0

148

7.408

12.109

776

238

273

12.374

Totaal Voorzieningen

Nadere toelichting Voorzieningen
Als onderdeel van deze balans is een overzicht opgenomen van reserves en voorzieningen.
Hierin wordt het doel, de omvang, de voeding en de onttrekking per voorziening
weergegeven.
3.3 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
2021

2020

172.391

186.251

328

313

172.719

186.564

Onderhandse leningen van:
Binnenlandse banken en overige financiele instellingen
Waarborgsommen

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden in het
verslagjaar:
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Saldo
31-12-2020

Binnenlandse banken en overige financiele instellingen
Waarborgsommen

186.251

Vermeerde-

Aflossingen

ringen

Saldo
31-12-2021

7.546

21.406

172.391

313

16

1

328

186.564

7.563

21.408

172.719

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
3.414 (2020 – 4.344).
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4.

VLOTTENDE PASSIVA

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
2021

2020

Schulden < 1 jaar

27.291

21.802

Overlopende passiva

24.780

24.225

52.071

46.027

4.1 Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd
worden:
Kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden

2021

2020

15.000

10.000

879

413

11.412

11.389

27.291

21.802

Een nadere specificatie van de overige schulden is als volgt te geven:
2021
Crediteuren algemeen

3.796

Crediteuren salarissen

0

Crediteuren schulddienstverlening

1.976

Crediteuren WMO

5.640
11.412

4.2 Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Diverse overige posten
Door derden beklemde gelden*

2021

2020

125

1.675

12.475

10.860

-8

-8

12.189

11.698

24.780

24.225

* voor 2020 aansluiting balans samen met post overlopende activa
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Specificatie door derden beklemde gelden
Onderdeel transitoria Sisa

Saldo

Ontvangen

Vrijval

Besteding

31-12-2020

Saldo
31-12-2021

Trans. tijd onderst toezicht en handhaving A7 Sisa

-

80

-

79

Transitoria Corona Toegangs Bewijzen A12B (Sisa)

-

59

-

59

Transitoria Nat. Progr. Onderwijs NPO (Sisa)

-

294

-

-

294

Transitoria Ventilatie Scholen (Sisa)

-

284

-

-

284

Transitoria onderwijs rmc (SISA)

506

-

-

486

19

1.415

-

922

1.637

-

Transitoria onderwijs achterstand beleid

1.144

1
-

1

-

-

RMC extra middelen 2020 2021 (Sisa D11)

137

-

-

18

120

Transitoria onderw. rmc voort. schoolverlaten 2021

-

823

-

430

393

Transitoria onderw rmc voort. schoolverl.2020-2024

-

371

-

312

59

29

754

-

770

13

5

128

-

132

Transitoria onderwijs rmc voort.school (SISA D1a)

Transitoria volwassenonderwijs
Transitoria sportakkoord (Sisa H8)

1

Transitoria ijsbanen en zwembaden H16 (Sisa)

-

564

-

564

IenW E20 stimuliering verkeersveiligheidsmaatregel

-

1.367

-

-

Trans. huisv grote gez vergunningh. A10 (Sisa)

-

33

-

4

1.109

1.023

-

2.132

Transitoria gedupeerden huisv. kwetsbare groep

131

12

-

-

trans. lokaal preventieakkoord en aanpak H12 Sisa

-

30

-

Transitoria Tozo (Sisa G4)

circulaire ambachtscentra 2020-2022
BKZ C1S reducite energiegebruik
IenW E19 uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie

1.367
29
143

28

42

-

-

-

160

-

36

1
-

2
42

-

160

30

-

-

66

Trans C43 Regeling reductie energiegebruik (RREW)

-

545

-

545

trans Zoetwatervoorz Oost-Ned fase 1 (2016-2021)

-

95

-

-

trans RES Achterhoek provinciaal deel

-

64

-

-

64

trans herstruct. en vit. verouderde woongebieden

-

1.951

-

-

1.951

3.300

9.922

-

6.641

6.581

Subtotaal transitoria SISA

Saldo

Onderdeel transitoria overig

Transitoria fietsoversteek Gaanderen
Transitoria altern. overpad spoorlijn Mullepad Gnd
Digitaliseringsopgave mobiliteitsdata achterhoek
Transitoria fietsvoorz.Terborgseweg 2018-002207

Ontvangen

Vrijval

95

Besteding

31-12-2020

Saldo
31-12-2021

-10

10

0

0

59

0

0

59

0
0

0

33

0

7

26

-1

1

0

0

0

Transitoria fietsvoorz.Bilderdijkstr. 2018-002344

114

0

0

114

0

Transitoria fietsvoorz. stkhorstweg 2018-002249

-14

14

0

0

0

Transitoria fietsvoorz. wijnbergseweg 2018-002254

95

24

0

119

0

Transitoria Vitaal Sportpark Zuid

25

0

0

25

0

Transitoria (niet Sisa) stim. indoortennis jeugd

30

0

0

0

30

transitoria onderhoud monumenten 2013

72

0

0

0

72

Transitoria functiewijziging de Zumpe

135

0

0

105

30

Transitoria subsidieregeling landschap

26

0

0

26

0

transitoria landschap en bidiversiteit

28

28

0

0

56

4.160

2.302

0

2.612

3.850

0

393

0

0

393

659

0

0

375

284

Transitoria transformatiefonds SD jeugd

1.569

0

0

724

846

Transitoria Subsidiegeld geluidsanering

22

0

0

0

22

transitoria BIS

14

0

0

14

0

Transitoria steen goed benutten

30

0

0

30

0

Transitoria transformatie de Veentjes

1.360

0

0

1.360

0

Subtotaal transitoria overige

8.374

2.804

0

5.570

5.608

11.674

12.726

0

12.211

12.189

Transitoria werkgelegenheid
Transitoria koploperproject clientondersteuning
Transitoria maatsch.beg. vluchtelingen

Totaal Generaal Transitoria
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Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en
rechtspersonen, evenals de verstrekte garanties.
Gewaarborgde geldleningen
Ons beleid is dat de gemeente geen garantstellingen verleent, tenzij een publieke taak in
het geding is. Bij garantieverzoeken verwijzen we naar de waarborgfondsen. De
gemeente staat vanuit het verleden garant voor betaling van rente en aflossing van
diverse geldleningen. Deze zijn onder te verdelen in leningen die geborgd zijn door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Voor deze leningen is de gemeente Doetinchem achtervang. Voor geldleningen die
geborgd zijn door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat de gemeente voor de
helft van het bedrag garant. Daarnaast zijn er leningen waarvoor de gemeente
Doetinchem 100% garant staat.
Saldo gemeentegaranties per 31-12-2021
Omschrijving

Garanties gD 100%

bedragen x 1 mln
Zorg

0,0

Onderwijs

0,7

Garanties SWS 50% gD
Subtotaal rechtstreeks

Sport

0,0

Nuts

Woning

sector

bouw

0,0

Overig

Totaal per

0,0

7,6

4,1
0,0

0,7

4,1

0,0

Garanties WSW 100% (achtervang gD)
Garanties NHG 100% (achtervang gD)

Totaal per

31-12-2021 31-12-2020
8,3

10,3

4,1

4,2

12,4

14,5

214,6

214,6

208,2

2,3

2,3

3,3

0,0

7,6

Subtotaal achtervang

0,0

0,0

0,0

0,0

216,9

0,0

216,9

211,5

Totaal

0,0

0,7

4,1

0,0

216,9

7,6

229,3

225,8

In 2012 hebben we onze portefeuille met garanties en verstrekte geldleningen
doorgelicht. Vervolgens toetsen we jaarlijks het risicoprofiel zoals opgenomen in die
doorlichting. Deze jaarlijkse actualisatie nemen we op in de Programmabegroting, voor
het eerst in de programma-begroting 2014. We rapporteren daar over wijzigingen op de
risicomatrix en beschrijven actuele ontwikkelingen rond de portefeuille. In deze paragraaf
in de jaarstukken melden we alleen relevante wijzigingen die zich hebben voor gedaan
tussen het schrijven van de begroting en het einde van het lopende jaar.
In 2021 is de totale omvang van de garantieportefeuille toegenomen met € 3,3 miljoen.
Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een toename van € 6,4 miljoen van het
saldo van de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde leningen
waar de gemeente Doetinchem achtervang voor is. Deze toename In 2021 bestaat
hoofdzakelijk uit nieuwe leningen met achtervang aangetrokken door Sité Woondiensten.
Sité Woondiensten heeft als enigste corporatie binnen Doetinchem in 2021 een
ongelimiteerde achtervang overeenkomst.
Daarnaast is er in 2021 een nieuwe garantstelling afgegeven aan Buha B.V. met
betrekking tot het Circulair Ambachtscentrum voor een bedrag van € 3,5 miljoen.
Het opgenomen saldo voor de andere garantie die verstrekt is aan Buha B.V. met
betrekking tot de Loods en de Activa is in 2021 afgenomen met € 4,8 miljoen.
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Dit betreft uiteindelijk in de praktijk een kredietfaciliteit met een maximumbedrag van €
4,0 miljoen waar gemeente Doetinchem garant voor staat.
Door (reguliere) aflossingen is er een afname van € 0,7 miljoen bij leningen waar de
gemeente Doetinchem 100% garant voor staat. Het saldo van de Nationale Hypotheek
Garantie afgenomen met € 1,0 miljoen.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Contracten
De meerjarige financiële inkoop verplichtingen voor de gemeente Doetinchem bedragen
afgerond ca. € 97,6 miljoen.
De meerjarige huur, pacht en lease verplichtingen bedragen afgerond ca. € 499,9 duizend.
Onzekerheid CAK
Een cliënt die een maatwerkvoorziening Wmo middels Zorg In Natura (Zin) en/of een
persoonsgebonden budget (Pgb) ontvangt, is een eigen bijdrage vanuit de Wmo
verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren
waaronder de leeftijd, leefeenheid en de inkomensgrens van de aanvrager. Deze gegevens
worden door het CAK opgevraagd bij de Belastingdienst. In de wet is bepaald dat de
vaststelling van de hoogte en de inning, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet
wordt uitgevoerd door de gemeente zelf, maar door het CAK.
Door privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente
Doetinchem ontoereikend om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te
kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen
bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid
voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is.
Over het boekjaar 2021 is van het CAK ten tijde van de samenstelling van deze
jaarrekening nog geen Third party Mededeling ontvangen. Dit houdt in dat de
beheersingsmaatregelen binnen het uitvoeringsproces van de eigen bijdragen Wmo en
het CAK voldoen aan de daaraan te stellen eisen om de juistheid en volledigheid van de
berekende en opgelegde eigen bijdragen aan de aanvragers te waarborgen. Doordat bij
het onderzoek voor het geven van deze mededeling de volledigheid, juistheid en
tijdigheid van de gegevens van de Belastingdienst, de Gemeentelijke Basisadministratie,
de gemeente Doetinchem en de zorgaanbieders echter niet betrokken is, is de Third party
Mededeling ook niet voldoende om hierop volledig te kunnen steunen ten behoeve van
de volledigheid van de eigen bijdragen in de jaarrekening 2021. Hierdoor heeft de
gemeente Doetinchem onvoldoende zekerheid omtrent de volledigheid van de eigen
bijdragen in haar jaarrekening 2021. Wel is het totaalbedrag aan vastgestelde eigen
bijdragen gelijk aan de door het CAK geïnde en doorbetaalde eigen bijdragen aan de
gemeente. Hiermee beschikt de gemeente Doetinchem in voldoende mate over de
zekerheid dat de eigen bijdragen in de jaarrekening 2021 juist zijn verantwoord.
Eventueel mogelijk niet verantwoorde eigen bijdragen worden ingeschat als niet
significant c.q. materieel.
Onzekerheid productieverantwoordingen zorgaanbieders
De zorgaanbieders Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen moeten uiterlijk per 1 april 2021 de
definitieve productieverantwoordingen over 2021 inclusief controleverklaringen indienen
bij de gemeenten. Ondanks gemaakte regionale afspraken hebben wij deze ten tijde van
de samenstelling van de jaarrekening 2021 nog niet allemaal ontvangen.
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De jaarrekening 2021 van de gemeente Doetinchem is gebaseerd op de door
zorgaanbieders ingediende definitieve productieverantwoordingen per 11 april 2022. Daar
waar deze toen nog niet binnen waren, is de jaarrekening gebaseerd op de voorlopige
productieverantwoording dan wel een gemaakte inschatting op basis van de ingediende
declaraties of indicaties. De mogelijke afwijkingen na 11 april 2022 worden verantwoord
in onze jaarrekening 2022 en worden ingeschat als niet significant c.q. materieel.
Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn vanaf 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting.
Over 2021 en voorgaande jaren heeft de gemeente Doetinchem geen activiteiten
uitgevoerd, die door de ondernemingspoort komen en daardoor belastbaar zijn.
Er is echter wel een landelijke discussie tussen meerdere gemeenten en de Belastingdienst
ontstaan over de belastbaarheid van reclame activiteiten (lichtmasten e.a.).
Voorzichtigheidshalve heeft de gemeente Doetinchem in zijn aangiften vanaf 2016 een
belastbaar bedrag voor deze activiteit opgenomen.
Mocht de uitkomst van de landelijke discussie positief uitvallen voor de gemeenten dan
zullen de reeds betaalde belastingbedragen worden teruggevorderd.
Lopende procedures
Ontbinding koopovereenkomst
Deze kwestie betreft een rechtbankprocedure die als inzet kent de ontbinding van een
koopovereenkomst waarbij een bedrag groot € 113.000 aan schade wordt gevorderd. De
vordering van de gemeente Doetinchem is toegewezen voor een bedrag groot € 105.000,
vermeerderd met wettelijke rente met ingang van 20 april 2010 tot de dag van volledige
betaling, evenals een bedrag groot € 9.000 aan proceskosten.
Het vonnis is op 3 augustus 2012 onherroepelijk geworden. Na de datum van het wijzen
van het vonnis loopt een verjaringstermijn van 20 jaar waarbinnen het vonnis kan worden
geëxecuteerd. Vooralsnog zal het dossier nog worden aangehouden.
Fraudeprocedure voormalig werknemer
Het is bijna twee jaar geleden dat de interne fraudezaak aan het licht kwam. Een excollega verduisterde in totaal bijna € 2 miljoen. Na de eerste schok zijn we aan de slag
gegaan met het verbeteren van ons inkoop & aanbestedingsbeleid. Ook ons interne
(financiële) controlesysteem is aangescherpt. We hebben de afgelopen jaren goede en
snelle stappen hierin gezet en zijn inmiddels klaar.
Wat nog niet is afgerond, is de strafrechtelijke vervolging van de oud-collega. De
rechtbank heeft nog steeds geen zittingsdatum gepland. Dus we weten niet welke straf hij
krijgt. Via de civiele rechter in Arnhem hebben we geprobeerd zo veel mogelijk
verduisterd geld terug te krijgen. Tot nu toe is het ons gelukt een substantieel bedrag
terug te krijgen. Daarnaast blijven we verhaal halen bij de ex-collega.
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Gebeurtenissen na balansdatum
De gebeurtenissen zijn begonnen na balansdatum, maar voor afronding van de
jaarrekening en de behandeling van de jaarstukken in het college en de gemeenteraad.
Het beeld van de jaarrekening 2021 wordt door deze ontwikkelingen niet wezenlijk
beïnvloed.
Oekraïne
In februari 2022 zijn wij verrast door de oorlog in Oekraïne. Dit heeft inmiddels al grote
gevolgen. Het verdere verloop van de oorlog en de daaruit voortvloeiende
ontwikkelingen zijn onzeker. Wat dit betekent voor inwoners en bedrijven in de
gemeente Doetinchem, als voor de gemeente zelf is op dit moment nog onbekend. Wel is
de verwachting dat deze impact in de komende periode steeds meer zichtbaar zal worden.
De vluchtelingenstroom die als gevolg van de oorlog is ontstaan, heeft naast
maatschappelijke ook financiële gevolgen voor de gemeente Doetinchem. Naast de
opvang in particuliere huishoudens worden sinds 30 maart 2022 in Gaanderen en sinds 22
april in Oldershove in Wehl vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De komende periode
wordt de financiële impact van de opvang verder in kaart gebracht. Er is nog veel
onduidelijk voor wat betreft vergoedingen, maar het rijk heeft aangegeven de kosten te
compenseren.Ook de economische destabilisatie als gevolg van de oorlog kan gevolgen
hebben. Denk hierbij aan stijgende energieprijzen en inflatie. Dit kan leiden tot inwoners
en instellingen in de financiële problemen. Ook kan er sprake zijn van een financiële
impact op de gemeente door lagere uitkeringen van het Rijk. Bijvoorbeeld door
aanpassingen in de rijksbegroting en de afspraken die gemaakt zijn over de koppeling
tussen de uitgaven van het rijk en de doorwerking daarvan in de hoogte van de
uitkeringen uit het gemeentefonds (de zogenaamde trap-op-trap-af systematiek). Net als
bij corona zullen wij de gevolgen voor onze gemeente zo goed mogelijk volgen en u
hierover in de cylcusdocumenten informeren.
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Verantwoordingsmodel WNT 2021 gemeente Doetinchem
De WNT is van toepassing op Gemeente Doetinchem. Het voor Gemeente Doetinchem toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
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Overzicht reserves en voorzieningen
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181

Verantwoording in het kader van Single information Single audit
(SiSa)

182

Uitkeringscode

A7

A10

A12B

Verstrekker

JenV

JenV

JenV

183

Specifieke
uitkering

Veiligheidsregio's

Incidentele bijdrage
ondersteuning naleving
controle op
coronatoegangsbewijzen

Gemeenten

Regeling financiële impuls
huisvesting grote gezinnen
vergunninghouders

Gemeenten

Juridische
grondslag

Indicator
Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Indicator
Eventuele toelichting als bij de
vorige indicator “nee” is ingevuld

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/02
Indicator: A7/03
Indicator: A7/04
Indicator: A7/05
€ 78.926 Ja
Nee
Cumulatieve besteding aan
Huisvesting gerealiseerd in (jaar Toelichting als bij één van de
Eindverantwoording (Ja/Nee)
beleidsdoelstelling (t/m jaar T)
T)? (Ja/Nee)
vorige indicatoren “nee” is
ingevuld

Indicator
Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01
Veiligheidsregio Noord Oost
Gelderland

Aard controle R
Indicator: A12B/02
€ 59.364 Ja

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/04
€ 59.364 Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/05

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: A10/01
Indicator: A10/02
Indicator: A10/03
Indicator: A10/04
Indicator: A10/05
€ 3.623
€ 3.623 Ja
Nee
Naam veiligheidsregio
Besteding (jaar T)
Besteding volgens besluit van
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
de veiligheidsregio uitgevoerd
T)
(Ja/nee)

Besteding aan
beleidsdoelstelling (jaar T)?

Aard controle R
Indicator: A7/01
€0

Indicator
Besteding (jaar T, 1 januari-30
september 2021)
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Indicator
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T-1, 15-31
tijdelijke ondersteuning
december 2020)
toezicht en handhaving

Ontvanger

Indicator

FIN
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B2

Gemeenten

Nee
Reeks 1

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07

80
Normbedrag voor e (Ja/Nee)
(vanaf 2021)
Nee: indicator B2/13 en B2/14
/ Ja: indicator B2/21 en B2/22

Aard controle R
Indicator: B2/02

Aantal (potentieel) gedupeerden
(als gemeld door
Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen aan de gemeente)
(jaar T)

Reeks 2

Reeks 2

Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel a, b en d
(artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Aard controle R
Indicator: B2/11

Nee
Reeks 1

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/08

80
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: B2/03

Cumulatief aantal (potentieel)
gedupeerden (als gemeld door
Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen aan de gemeente)
(t/m jaar T)

Normbedrag onderdeel e
(afhankelijk van aantal
(potentieel) gedupeerde), indien
nog niet eerder opgegeven (t/m
jaar T)
Keuze normbedragen
Aard controle n.v.t
Indicator: B2/22

Normbedrag onderdeel e
(afhankelijk van aantal
(potentieel) gedupeerde), indien
nog niet eerder opgegeven (jaar
T)
Keuze normbedragen

Aard controle R
Indicator: B2/21

Normbedrag onderdeel a x
Normbedrag onderdeel b x
aantal (potentieel) gedupeerden aantal plannen van aanpak
cumulatief (t/m jaar T)
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: B2/15
Indicator: B2/16
Indicator: B2/17

Normbedrag onderdeel a x
aantal (potentieel) gedupeerden

Reeks 2

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/14

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle R
Indicator: B2/13

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel e (artikel
3)

Cumulatief aantal uitgewerkte
plannen van aanpakken (t/m
jaar T)
Keuze werkelijke kosten
Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09
Indicator: B2/10

Aantal uitgewerkte plannen van
aanpakken (jaar T)

Nee
Reeks 1

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

€0
Normbedragen voor a, b en d
(Ja/Nee) (vanaf 2021)

Aard controle R
Indicator: B2/01

Regeling specifieke uitkering Besteding (T-1) - betreft nog
gemeentelijke hulp
niet verantwoorde bedragen over
gedupeerden
2020
toeslagenproblematiek

Reeks 2

€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/05

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen c (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x
Normbedrag onderdeel d x
aantal plannen van aanpak (t/m aantal nazorgtrajecten
jaar T)
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: B2/18
Indicator: B2/19

Reeks 2

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/12

Reeks 1

€0

Aard controle R
Indicator: B2/04

Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel c (artikel
3)

Normbedrag onderdeel d x
aantal nazorgtrajecten (t/m jaar
T)
Keuze normbedragen
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/20

Reeks 2

BZK

C1
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Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/02

Aantal woningen dat bereikt is
met het project (t/m jaar T)

2.388
Bestedingen (jaar T) komen
overeen met ingediende
projectplan (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/03

Aantal woningen waar
energiebesparende maatregelen
plaatsvinden (t/m jaar T)

Alleen invullen bij akkoord
ministerie

Besteding (jaar T) aan
afwijkingen

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08
1 Project RRE 2019-621011
€ 675.672
Integraal Energieadvies
Collectief ink oopadvies
Warmtefoto's
Energiedisplay's

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/09

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/10
Niet het gehele budget dat
Ja
oorspronkelijk is begroot voor
de activiteit ‘integraal
energieadvies’ is ingezet voor
de zelfstandige ‘voucheractie’,
maar ca. €100.000 daarvan. Het
resterende deel van dit budget
is deels aanvullend ingezet voor
de activiteiten ‘aanbod van
warmtefoto’s’ en ‘aanbod van
energiedisplays’ en deels in
minder gebracht op de
begrootte bijdrage van
gemeenten en derden. Tekort á
€ 36.672 t.o.v. ontvangen
bedrag is verrekend als ‘bijdrage
van gemeenten en derden’.

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/11

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: C1/04
Indicator: C1/05
Indicator: C1/06
Indicator: C1/07
1 Project RRE 2019-621011
€ 196.422
Nee
€ 100.060
Integraal Energieadvies
Collectief inkoopadvies
Warmtefoto's
Energiedisplay's
Kopie projectnaam/nummer
Cumulatieve totale bestedingen Toelichting op afwijkingen
Project afgerond in (jaar T)?
(t/m jaar T)
(Ja/Nee)

Ja
7.151
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01

Regeling specifieke uitkering Eindverantwoording (Ja/Nee)
Reductie Energiegebruik

C31

C32

C43

C47B

BZK

BZK

BZK

BZK
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Aard controle R
Indicator: C31/01

Besteding (jaar T)

Gemeenten

Volkshuisvesting (SiSa
tussen medeoverheden)

Gemeenten

Regeling reductie
energiegebruik woningen

Gemeenten

€ 35.806
Besteding (jaar T)

Aard controlen n.v.t.
Indicator: C31/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/04

€0
Cumulatieve besteding (t/m jaar Start bouwactiviteiten uiterlijk
T)
31 augustus 2022 (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/03

Verplicht als bij indicator 03 een
bedrag is ingevuld

Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) aan projecten Eventuele toelichting op niet
T)
die niet zijn opgenomen in de
volgens plan/aanvraag
toezegging
uitgevoerde projecten

Deelplannaam / projectnaam

Aard controle R
Indicator: C43/02

Aantal woningen waarvan de
herstructurering gestart is in
(jaar T)

€ 544.700

Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/03

Aantal woningen waarvan de
herstructurering gestart is (t/m
jaar T)

0

Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/04

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: C47B/12

Aard controle n.v.t.
Indicator: C47B/07
1
VHF-03 € 0
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C47B/08
€ 1.951.323

Aard controle R
Indicator: C47B/09
€ 1.951.323

Aard controle n.v.t.
Indicator: C47B/10
€0

Aard controle R
Indicator: C47B/11

Aard controle R
Indicator: C47B/06

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/05
Indicator: C43/06
De activiteiten RREW zijn in
2022 gestart en er in 2021 dus
geen inhoudelijke resultaten zijn
behaald. Bedrag betaald in
2021, inhoudelijke
Nee
verantwoording in 2022.
Aantal volledig gerealiseerde
Besteding (jaar T) per deelplan
geherstructureerde woningen
(inclusief labelstappen) (t/m jaar
T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/06
Nee
Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C47B/01
Indicator: C47B/02
Indicator: C47B/03
Indicator: C47B/04
Indicator: C47B/05
1 060222 Gemeente Doetinchem VHF-03
0
0
0
€0
Kopie deelplannaam / project
Cumulatieve besteding (t/m jaar Totale opbrengsten (jaar T) per Cumulatieve opbrengsten (t/m
Cumulatieve cofinanciering (t/m
T) per deelplan
deelplan
jaar T) per deelplan
jaar T) per deelplan

Gemeentecode

Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01
RREW2020-00450570
€ 544.700

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/05

Nee
Toelichting (verplicht als bij start Eindverantwoording (Ja/Nee)
bouwactiviteiten (indicator 04)
'Nee' is ingevuld)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/05

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle D2
Indicator: C32/01
Indicator: C32/02
Indicator: C32/03
Indicator: C32/04
1 SUVIS21-00893678
€0
€0
Ja
Ja
2 SUVIS21-01363297
€0
€0
Beschikkingsnummer/naam
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Aantal bereikte woningen
Toelichting
T)

€ 12.286
Regeling specifieke uitkering Beschikkingsnummer /naam
ventilatie in scholen

Gemeenten

Regeling vaststelling regels
verstrekken eenmalige
specifieke uitkering aan
gemeenten huisvesting
kwetsbare doelgroepen

Regionaal programma
voortijdig schoolverlaten

D1A

D8

OCW

OCW

Gemeenten

1

Aard controle R
Indicator: D1/02

Aard controle R
Indicator: C62/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/05

Aard controle R
Indicator: D8/01
€ 50.705
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle R
Indicator: D8/02
€ 871.062
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle R
Indicator: D1A/02
€0
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/07

Aard controle R
Indicator: D8/03
€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D8/08

Aard controle R
Indicator: D8/04
€ 1.143.603
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: D1A/03
Indicator: D1A/04
€0
€ 611
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en peuterspeelzalen
(conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/04

Gederfde opbrengsten
Eindverantwoording (Ja/Nee)
(jaar T) die voortvloeien uit het
kwijtschelden van gemeentelijke
belastingen

Aard controle R
Indicator: C62/02
€ 12.000 € 7.888
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Berekening bedrag
uitvoeringskosten

€ 486.429
€ 486.429
Correctie Besteding 2020
Correctie Besteding aan
Totalen besteding (jaar T)
Bij een lagere besteding dient u contactschool 2020
(automatisch)
voor het bedrag een minteken
Bij een lagere besteding dient u
op te nemen
voor het bedrag een minteken
op te nemen

Aard controle R
Indicator: D1/01

Bij een lagere besteding dient u
voor het bedrag een minteken
op te nemen

80
Correctie besteding 2020

Aard controle R
Indicator: D1A/01
€0
Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan
d 2019-2022 (OAB)
voorzieningen voor voorschoolse
educatie die voldoen aan de
wettelijke kwaliteitseisen
(conform artikel 166, eerste lid
WPO)

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Contactgemeenten

Regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten Regeling vsv
voor de jaren 2017 t/m 2020
Contactgemeenten

D1

OCW

Aard controle R
Indicator: C62/01

Specifieke uitkering aan
Aantal gedupeerden (artikel 1,
gemeenten voor
lid 2)
de bekostiging van de
kwijtschelding
van gemeentelijke
belastingen van
gedupeerden door de toeslag
enaffaire

C62

BZK
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D12A

D14

OCW

D12

D11

D10

OCW

OCW

OCW

OCW
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Verstrekte uitkering (jaar T)
(inclusief eventuele
prijsbijstelling)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van
educatie in (jaar T) voor volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )

1

Aard controle R
Indicator: D10/04
€0

Onttrekking besteding van
educatie in (jaar T) van volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R
Indicator: D12A/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/05

Aard controle R
Indicator: D14/01
€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D14/06

Aard controle R
Indicator: D14/02
€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering gemeenten t.b.v. het
Nationaal Programma Onderwijs

€0
Besteding (jaar T) voor tijdelijke
extra huur van bestaande
huisvesting indien deze extra
huisvesting nodig is voor de
uitvoering van maatregelen die
scholen of gemeenten in het
kader van het Nationaal
Programma Onderwijs nemen

Aard controle R
Indicator: D12A/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/07

Aard controle R
Indicator: D14/03
€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€ 311.982
Besteding (jaar T) voor
ambtelijke capaciteit van de
gemeente of inkoop van
expertise voor de uitvoering van
het Nationaal Programma
Onderwijs

Aard controle n.v.t.
Indicator: D12A/03

Aard controle R
Indicator: D14/08

Aard controle R
Indicator: D14/04
€0
Van andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering gemeenten t.b.v. het
Nationaal Programma Onderwijs

€0
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Aard controle R
Indicator: D12A/04

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: D12/01
Indicator: D12/02
Indicator: D12/03
€ 429.796
€ 0 Nee
Besteding (jaar T)
Besteding aan contactschool
Totale besteding (jaar T) van
Opgebouwde reserve ultimo
contactgemeente
(jaar T)
educatie (automatisch ingevuld) (jaar T-1)

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: D11/01
Indicator: D11/02
Indicator: D11/03
€ 17.632
€ 17.632 Nee
Besteding (jaar T)
Opgebouwde reserve ultimo
Eindverantwoording (Ja/Nee)
contactgemeente
(jaar T-1)

€ 311.982
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) maatregelen
inhalen COVID-19
artikel 3, lid 2, a t/m e samen
gerelateerde
opgeteld
onderwijsvertragingen

Regionaal programma
voortijdig schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten Regeling vsv
voor de jaren 2021 t/m 2024
Contactgemeenten

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten Regeling vsv
voor de jaren 2021 t/m 2024
Contactgemeenten

Regionale meld- en
coördinatiefunctie

Contactgemeenten

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: D10/01
Indicator: D10/02
Indicator: D10/03
€ 753.874
€ 733.375
€ 20.499
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) contact
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
extra financiële middelen
gemeente
T)
RMC-functie

Contactgemeenten

Volwasseneneducatie

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: D12A/05

Eindverantwoording (Ja/Nee)

E19

E20

E21

IenW

IenW

IenW
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5

4

1
2
3

Gemeenten en GR'en

6
Regeling specifieke uitkering
circulaire ambachtscentra
2020 – 2022

Provincies en Gemeenten

Regeling stimulering
verkeersmaatregelen 20202021

Provincies en Gemeenten

Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/07

€0
Toelichting aan welke
voorwaarde(n) van artikel 15 vd
regeling word(t)(en) niet
voldaan? (a of/en b of/en c)?
(verplicht als bij 06 Nee is
ingevuld)

Aard controle R
Indicator: E21/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05
vrijliggend fietspad bromfietspad
kruispunt plateau etw-etw
korte rechtstanden
verkeersdrempels
korte rechtstanden
wegversmalling
korte rechtstanden
asverspringing
volwaardig afwaarderen GOW
Besteding (jaar T)

€0
Naam/nummer per maatregel

Aard controle R
Indicator: E20/01

€0
Besteding (jaar T)

Aard controle R
Indicator: E19/01

Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) ten laste van
uitvoeringspilots Ruimtelijke Rijksmiddelen
Adaptatie tweede tranche

Aard controle R
Indicator: E19/03

€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/04

4

4

2
19
8

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/07

€0

Aard controle R
Indicator: E21/03
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/04

kilometer
Cumulatieve cofinanciering (t/m
jaar T)

kilometer

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/08

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/05

Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E19/05

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Nee
€0
Project afgerond (alle
maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E19/04

Totale cumulatieve
cofinanciering (t/m jaar T) ten
laste van eigen middelen

€0
Nee
De hoeveelheid opgeleverde
Eventuele toelichting, mits
verkeersveiligheids-maatregelen noodzakelijk
per type maatregel (stuks,
meters)

Aard controle R
Indicator: E20/03

Nee
4
Cumulatieve besteding (t/m jaar Cofinanciering (jaar T)
T)

Nee

Nee

Nee
Nee
Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/06

€0
Per maatregel, maatregel
afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/02

€0
€0
Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve cofinanciering (t/m
T)
jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E19/02

Cumulatieve besteding (t/m jaar Cofinanciering (jaar T) ten laste
T) ten laste van Rijksmiddelen
van eigen middelen

Ja

Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/06

Is voldaan aan artikel 15 van de
regeling specifieke uitkering
circulaire ambachtscentra?
(Ja/Nee)

E58B

G2

IenW

SZW
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Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/14

Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Indicator: G2/08
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Indicator: G2/07
€0
Mutaties (dotaties en vrijval)
voorziening dubieuze debiteuren
als gevolg van kwijt te schelden
schulden gebundelde uitkering
Participatiewet (jaar T)

Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2
Indicator: G2/13
Nee
€0

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud

Aard controle R
Indicator: G2/02

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud

Aard controle R
Indicator: G2/01

Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW)
hier het gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeentede
el 2021

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58B/06
Nee
Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
bijstand
bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58B/02

Projectnaam / nummer

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58B/01
1 060222 Gemeente Doetinchem E58B
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Tijdelijke regeling specifieke Hieronder per regel één
uitkering bodem
gemeente(code) uit (jaar T)
overbruggingsjaar 2021
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€0

Aard controle R
Indicator: G2/09

Gemeente
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

€0
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicator: G2/03

Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAW

€0

Aard controle R
Indicator: E58B/03

Besteding (jaar T)

€0

Aard controle R
Indicator: G2/10

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

€0
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

Aard controle R
Indicator: G2/04

Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58B/04

€0

Aard controle R
Indicator: G2/11

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

€0
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Aard controle R
Indicator: G2/05

Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) IOAZ

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58B/05

Cumulatieve besteding (t/m jaar Project afgerond (Ja/Nee)
T)

€0

Aard controle R
Indicator: G2/12

€0
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
gebundelde uitkering
Participatiewet in (jaar T)
Gemeente
Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicator: G2/06

Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

SZW

G2A

191

Gemeenten die uitvoering in
(jaar T-1) geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan een
Openbaar lichaam o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het totaal
(jaar T-1)
(Dus: deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B
+ deel gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_totaal 2020

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) IOAW

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G2A/07
Indicator: G2A/08
1 060222 Gemeente Doetinchem € 0
Hieronder verschijnt de
Baten (jaar T-1)
gemeente(code) conform de
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
keuzes gemaakt bij indicator
10d Participatiewet (excl. Rijk)
G2A/01
In de kolommen hiernaast de
Inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen
I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G2A/13
Indicator: G2A/14
1 060222 Gemeente Doetinchem € 0

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€ 121.949

Aard controle R
Indicator: G2A/09

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€ 3.378

Aard controle R
Indicator: G2A/10

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2A/01
Indicator: G2A/02
Indicator: G2A/03
Indicator: G2A/04
1 060222 Gemeente Doetinchem € 16.395.925
€ 291.450
€ 994.148
Hieronder verschijnt de
Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
Baten (jaar T-1) Bbz 2004
gemeente(code) conform de
Rijk)
levensonderhoud beginnende
levensonderhoud beginnende
keuzes gemaakt bij indicator
zelfstandigen
zelfstandigen
G2A/01

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€0

Aard controle R
Indicator: G2A/11

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Indicator: G2A/05
€ 2.192
Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) IOAW
(exclusief Rijk)

€ 1.197.358

Aard controle R
Indicator: G2A/12

I.7 Participatiewet (PW)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R
Indicator: G2A/06
€ 81.164
Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) IOAZ

SZW

SZW

192

G3A

G3

€0
BBZ vóór 2020 –
kapitaalverstrekking (exclusief
BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BBZ in
(jaar T) (exclusief BOB)

Aard controle R
Indicator: G3/02

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G3A/07
1 060222 Gemeente Doetinchem € 5.959

Aard controle R
Indicator: G3A/08

Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G3/07
Indicator: G3/08
€0
€0
Besluit bijstandsverlening
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T-1)
zelfstandigen 2004 (exclusief gemeente(code) uit (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
levensonderhoud
selecteren en in de kolommen
beginnende
ernaast de
zelfstandigen)_totaal 2020
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Besluit bijstandverlening
Inclusief geldstroom naar
zelfstandigen (Bbz) 2004
openbaar lichaam
Gemeenten die uitvoering in
(jaar T-1) geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan een
Openbaar lichaam o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het totaal
(jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B
+ deel gemeente uit (jaar T-1)
regeling G3)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G3A/01
Indicator: G3A/02
1 060222 Gemeente Doetinchem € 17.500
Hieronder verschijnt de
Besteding (jaar T-1) uitvoeringsgemeente(code) conform de
en onderzoekskosten artikel 56,
keuzes gemaakt bij G3A/01
eerste en tweede lid, Bbz 2004
(exclusief Bob)
In de kolommen hiernaast de
Inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen

€0
BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud (exclusief
BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ in (jaar T)
(exclusief BOB)

Aard controle R
Indicator: G3/01

Besluit bijstandverlening
Besteding (jaar T)
zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2021
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

€0

Aard controle R
Indicator: G3A/03
€ 52.378

Aard controle R
Indicator: G3A/04
€0

Aard controle R
Indicator: G3A/05

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€0

Aard controle R
Indicator: G3A/06

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€0

Aard controle R
Indicator: G3/06

Besteding (jaar T)
onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel
b, Bbz 2004 (Bob)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€0
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: G3/05

Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/10
Indicator: G3/11
Nee
€0
Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 Besteding (jaar T-1) Bob
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief
januari 2020 verstrekt kapitaal
Rijk)
(exclusief Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BBZ in
(jaar T)

€0
BBZ vanaf 2020 –
kapitaalverstrekking

Aard controle R
Indicator: G3/04

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicator: G3/09
€0
Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Rijk)

€0
BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud en
kapitaalverstrekkingen (BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ en
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BOB in
(jaar T)

Aard controle R
Indicator: G3/03

Baten vanwege vóór 1 januari
2020 verstrekt kapitaal
(exclusief Rijk)

193

SZW

G4

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
Tozo (jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond van
de Wgr

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel 2021

5

4

3

1
2

5

4

3

1
2

5

4

3

1
2

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/14
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)

€0
Kopie regeling

Aard controle R
Indicator: G4/11

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Levensonderhoud - Gederfde
baten die voortvloeien uit
kwijtschelden schulden
levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/01
Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober
2020)
Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Kopie regeling

Welke regeling betreft het?

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T)

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T)

Aard controle R
Indicator: G4/15

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht)

Aard controle R
Indicator: G4/16

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), aflossing

Aard controle R
Indicator: G4/13
0

Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen op
kapitaalverstrekkingen Tozo in
(jaar T)

Levensonderhoud- Mutaties
(dotaties en vrijval) voorziening
dubieuze debiteuren (jaar T) als
gevolg van kwijt te schelden
schulden levensonderhoud Tozo

Aard controle D2
Indicator: G4/12

0

0

0

0

0

0

0
0

€0

€0

0
0

€0

€0

Aard controle R
Indicator: G4/09

€0

€0

Aard controle R
Indicator: G4/08

€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/03

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking

€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/02

Besteding (jaar T)
levensonderhoud

Aard controle R
Indicator: G4/17

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), overig

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/10

Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

€0

€0

€0

€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/04

Baten (jaar T) levensonderhoud

Aard controle R
Indicator: G4/18

Uitvoeringskosten (jaar T)
uitvoering Tozo buitenland
(gemeente Maastricht)

€0

€0

€0

€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/05

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

€0

€0

€0

€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/06

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

G4A

G12

SZW

SZW
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Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht op
grond van de Wgr

Kwijtschelden publieke
schulden SZW-domein
hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire_
gemeentedeel

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
Tozo (jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond van
de Wgr

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _Totalen 2020

€ 8.690

Aard controle R
Indicator: G12/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4A/07
1 060222 Gemeente Doetinchem
2 060222 Gemeente Doetinchem
3 060222 Gemeente Doetinchem
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
Bijzondere bijstand in (jaar T)

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4A/01
1 060222 Gemeente Doetinchem
2 060222 Gemeente Doetinchem
3 060222 Gemeente Doetinchem
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G4A/01

Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

€0

Aard controle R
Indicator: G12/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4A/08
Tozo1
Tozo2
Tozo3
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden Wet
Inburgering van 13 september
2012 in (jaar T)

Tozo1
Tozo2
Tozo3
Hieronder verschijnt de keuze
regeling (Tozo 1,2, en 3)
conform de keuzes gemaakt bij
G4B/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4A/02

Welke regeling betreft het?

80

Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/03

Aard controle R
Indicator: G4A/10

€ 433.949
€ 127.942
€ 80.228
Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T-1)

Aard controle R
Indicator: G4A/04

Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking

Aard controle R
Indicator: G4A/09
€ 198
1.113
€0
242
€0
217
Aantal gedupeerden (zoals
omschreven in artikel 1 van de
Regeling specifieke uitkering
compensatie van de kosten die
verband houden met het
kwijtschelden van publieke
schulden binnen het SZWdomein van de hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire
toeslagen)

€ 4.475.510
€ 593.056
€ 442.689
Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (overig)

Aard controle R
Indicator: G4A/03

Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud

70
28
14

Aard controle R
Indicator: G4A/11

€ 73.774
€ 3.670
€ 1.059
Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T-1)

Aard controle R
Indicator: G4A/05

€ 231.656

Aard controle R
Indicator: G4A/12

€ 8.511
€0
€0
Totaal bedrag vorderingen
levensonderhoud (jaar T-1) Tozo
1 (i.v.m. verstrekte voorschotten
op Tozo-aanvragen
levensonderhoud welke zijn
ingediend vóór 22 april 2020)

Aard controle R
Indicator: G4A/06

Baten (jaar T-1) levensonderhoud Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (aflossing)
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H4

H8

H12

H16

VWS

VWS

VWS

VWS

€ 472.152
Activiteiten

Aard controle R
Indicator: H4/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/02
€ 261.993
Totale werkelijke berekende
Werkelijke besteding voor de
subsidie per project (jaar T)
activiteiten inclusief btw x
17,5% (jaar T) Onroerende
zaken
Werkelijke besteding voor de
Werkelijke besteding voor de
activiteiten inclusief btw x
activiteiten inclusief btw x
17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het
een activiteit betreft welke NIET
in de toekenning meegenomen
is

Regeling Specifieke
uitkering ijsbanen en
zwembaden

Aard controle n.v.t.
Indicator: H16/01

Aard controle R
Indicator: H12/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/08
Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: H8/03
€ 131.500

Gerealiseerd
Aard controle R
Indicator: H8/04

Aard controle R
Indicator: H16/05
€ 291.806
€ 272.448

Aard controle R
Indicator: H16/06

Betreft jaar?

€0

Aard controle R
Indicator: H16/08

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t
Indicator: H16/07
€ 0 2020
€ 0 2021

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: H16/02
Indicator: H16/03
SPUKIJZ21136
€ 291.806
SPUKIJZ
€ 272.448
Totale toezegging per locatie
Besteding per locatie
Verschil toezegging vs.
Besteding per locatie
(automatisch berekend)

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/02
Indicator: H12/03
Ja
Ja
Beschikkingsnummer / naam
Totale besteding

Ja
Is voldaan aan de uitvoering van
het lokale preventieakkoord of
aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H16/04
1 zwembad Rozengaarde
€ 291.806
2 zwembad Rozengaarde
€ 272.448

1 2020
2 2021
Naam locatie

€ 28.290
Betreft jaar

1 1037087
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T)
lokale preventieakkoorden
of preventieaanpakken

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01
Indicator: H8/02
1 1037087
€ 127.314
€0
Kopie beschikkingsnummer
Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd

€ 166.500

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/06

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03
Indicator: H4/04
Indicator: H4/05
Indicator: H4/06
Indicator: H4/07
Indicator: H4/08
1 SPUK-Sport 2021 Doetinchem € 261.993
€ 57.965
€ 200.317
€ 3.711
Regeling Sportakkoord 2020- Beschikkingsnummer
Totaal bedrag volgens
Besteding aanstellen
Besteding uitvoering
Cumulatieve besteding
Cumulatieve besteding
2022
beschikking
sportformateur (jaar T)
sportakkoord (jaar T)
aanstellen sportformateur (t/m
uitvoering sportakkoord (t/m jaar
jaar T)
T)

Gemeenten

Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende
stimulering sport
subsidie

Overzicht kredieten
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Project Omschrijving
nummer

Krediet

Uitgaven
Totaal
2021
uitgegeven

Saldo

Toelichting

78045 vergroenen verlevendigen
037/2018

400.000

102.889

360.987

39.013 in uitvoering. Laatste onderdelen in 2022
afronden

78046 groene poorten (4stuks)
037/2018

200.000

4.873

189.102

10.898 in uitvoering. Laatste onderdelen in 2022
afronden

72051 civieltech.kunstw.revisie
energiebrug 081/2012

275.000

14.052

222.474

52.526 Project is afgerond, krediet wordt afgesloten

72220 brug akkermansbeek bij
rijksweg

100.000

83.809

83.809

16.191 Project is afgerond, krediet wordt afgesloten

72241 civieltechnische kunstwerken
(o.a. bruggen)

332.000

24.271

24.271

72309 beheer en onderhoud
civieltechn. kunstw. 003/2016

102.000

78.756

136.855

-34.855 Project is afgerond, krediet wordt afgesloten

72311 beheer en onderhoud
civieltechn. kunstw. 005/2017

225.000

39.614

198.743

26.257 Project is afgerond, krediet wordt afgesloten

72386 verv. civieltechnische
kunstwerken 009/2020

386.330

-2.773

75.510

72607 verv. civieltechnische
kunstwerken 008/2019

259.000

151.519

151.519

532.521

0

0

532.521 Project loopt

2.300.000 1.039.532

2.212.489

87.511 Project loopt

75301 binnenklimaat gruitpoort
75370 herstel gevel amphion

307.729 Project is in uitvoering

310.820 Project is in uitvoering
107.481 Project is afgerond, krediet wordt afgesloten

75309 rode beek (robuust groen)
107/2016+076-132/2017

468.213

11.016

417.266

50.947 In verkenning, voorbereiding en uitvoering.
Project betreft diverse subonderdelen

77881 klachten grondwater 2015
063/2015

54.000

-32.604

-18.159

72.159 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

550.000

0

539.926

10.074 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

77889 stimuleringsbijdrage
afkoppelen 053/2016

50.000

0

20.344

29.656 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

77890 oplossen klachten
hemelwateroverlast
053/2016

50.000

0

-2

50.002 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

555.000

322.567

639.821

-84.821 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

77898 stimuleringsbijdrage
afkoppelen 2017 116/2017

50.000

46.250

50.000

0 Project is afgerond, krediet wordt afgesloten

77899 oplossen klachten
hemelwateroverlast
116/2017

50.000

0

3.109

46.891 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

77900 vervangen/relinen riolering
2017 116/2017

815.000

11.702

707.104

107.896 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

77901 verv.gemalen en
randvoorzieningen 2018

355.304

113.717

256.034

99.270 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

1.070.372

401.811

801.516

268.856 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

889.001

465.087

984.530

-95.529 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

77887 jaarlijks 2 ha afkoppelen
053/2016

77896 jaarlijks 2 ha afkoppelen
2017 116/2017

77903 verb. hemelwater,
grondwater 2018
77905 vrijvervalriolering-relinen
2018
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77911 verv.gemalen en
randvoorzieningen
2019/2020
77913 verb. hemelwater,
grondwater 2019/2020
77914 vervanging iba's 2019/2020

77915 verv.vrijvervalriolering en
relinen 2019/2020

134.306 -212.190

-212.190

346.496 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

1.611.422

322.675

76.944

30.179

30.179

46.765 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

1.377.066 1.089.636

1.089.636

287.430 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

284.809

469.429 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

284.809

322.675 1.288.747 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet riolering plaats

77917 verv.mechanische riolering
2019/2020

754.238

70450 informatiesystemen 009/2020

375.000

0

0

70479 vergadersysteem raadstrouwzaal

206.000

129.724

129.724

76.276 Project is in uitvoering

70480 informatiesystemen

250.000

139.246

139.246

110.754 Project wordt afgesloten

70481 verv. ict samenwerking 5 jaar

885.000

790.356

790.356

94.644 Project wordt afgesloten

70485 verv. ict samenwerking 3 jaar

-10.627 Project wordt afgesloten

375.000 Project wordt afgesloten

328.000

338.627

338.627

76711 aplicatie bewindvoering

97.000

0

0

97.000 Krediet gevoteerd 2021 - daadwerkelijke
aanschaf applicatie in 2022.

74437 huisvest.programma
onderwijs 2019 isselborgh

54.264

0

0

54.264 Project wordt afgesloten

74439 huisvest. onderw. 2019
uitbereiding isselborgh

233.077

0

0

233.077 Project wordt afgesloten

74440 huisv onderw 2019 obs
canada

14.549

0

0

14.549 Project wordt afgesloten

74441 huisvest. onderwijs 2019 obs
hogenkamp

23.470

70.332

76.382

6.700.000

0

200.400

0

74445 huisvesting wilhelminaschool 5.919.537
2020

88.725

74446 huisvesting wilhelminaschool 1.010.154
kinderopvang 2021

10.327

10.327

999.827 Project loopt

100.000

0

0

100.000 Project loopt

53.324

0

0

53.324 Project loopt

4.316.760 3.479.609

3.479.609

837.151 Lening is verstrekt , krediet kan worden
afgesloten

74442 aankoop gebouw
ruimzichtlaan
74444 tijdelijke accommodatie
houtsmastrat

74447 de pas aanpassing zusterhuis
2021
74448 octa plaatsing extra unit
2021
70169 alliander
aandeelhouderslening

-52.912 Project loopt betreft voorbereidingskstn
uitvoering kred volgt

5.008.717 1.691.283 Project loopt
103.414

96.986 Project wordt afgesloten

139.245 5.780.292 Project loopt

70500 pc-prive en fietspriveplan
gem.pers. 88/53

294.690

3.927

48.809

245.881 Krediet wordt gebruikt voor uitvoering
regeling

76102 lening kredietbank 043/2016

400.000

0

100.000

300.000 sociale kredietverstrekking op basis van
funding

78823 duurzaamheidsleningen svn
088/2016, 073-080-2017

8.000.000

0

100.000

45.625

1.100.000

0

72222 herinrichting
wijnbergsewegdoetinchemseweg
72229 doorfietsroute wehl-

3.250.000 4.750.000 naar behoefte wordt gestort bij SVN tbv
verstrekking leningen via SVN
46.115

53.885 Bertreft hier voorbereidingskosten ontwerp
in 2022, in 2023 volgt het uitvoeringskrediet ,
realisatie in 2023

0 1.100.000 Onderzoek wordt gedaan naar een

198

doetinchem
72322 fietspad wijnbergen
043/2017
72339 ib basisschool hogenkamp
(verkeersveiligheid)

mogelijke combinatie met de realisatie van
dubbelspoor.
275.000

0

21.340

50.000

5.047

25.334

253.660 krediet zal worden ingezet voor de
fietsoversteek Wijnbergseweg toe te voegen
aan 72222
24.666 afgerond; restant kan naar
vereveningskrediet

72340 reconstructie bilderdijkstraat

793.000

1.883

1.883

791.117 ontwerp in 2022, realsiatie in 2023

72341 recon kennedylaan en
bilderdijstr

497.000

66.157

80.087

416.913 ontwerp in 2022, realsiatie in 2023

72344 varsseveldseweg thv
plakweg

5.000

0

0

5.000 werk uitgevoerd, restant kan naar
vereveningskrediet

72345 onderzoek
fietsbereikbaarheid mob

6.550

0

6.550

72346 aanpassing wassinkbrinkweg
mob

10.000

0

0

10.000 uitgevoerd, factuur provincie volgt in 2022

72347 aanpassing fietspaden
bedrijvenweg mob

10.000

0

0

10.000 uitgevoerd, factuur Buha volgt in 2022

477.500

0

0

72652 dubbelspoor didamdoetinchem

50.000

29.084

71.576

79078 wegenbeleidsplan 2021-2031

25.000

10.193

17.533

7.467 Afgerond restant te verrekenen met
verevingskrediet

296.637

9.075

17.988

278.649 Verrekening tekorten en overschotten
uitvoeringsplan mobiliteit

72348 lijsterbeslaan mob

72999 vereveningskrediet
mobiliteitsplan
77025 grondaankoop verpl.
slingeland ziekenhuis
032/2014

4.200.000 2.625.012

477.500 Porject is in voorbereiding
-21.576 In 2020 en 2021 is door ProRail en provincie,
samen met Doetinchem en Montferland,
gewerkt aan het bepalen van een
voorkeursalternatief. Dit is in februari 2022
door PS vastgesteld en ruimte gegeven voor
verder uitwerken. Er komt een vervolg
bestuursopdracht voor dit vervolg. Al met al
een intensief traject. saldo te verrekenen met
vereveningskrediet

2.625.349 1.574.652 Alle benodigde gronden zijn in bezit van
Slingeland Ziekenhuis. Op 30 maart 2022
doet de rechtbank Zutphen uitspraak over de
hoogte van de schadeloossstelling voor de
onteigende gronden.

79023 onderzoek locatie ziekenhuis
041/2015 (e)

821.165

516.342

78815 dorpshart wehl vjn 2017

900.000

14.220

297.123

3.643.852

977.688

2.687.516

78043 de veentjes transfm tot
woongebied/park 037/2018

0 uitgevoerd en afgerond

1.219.912 -398.747 In 2021 heeft de afronding van de feitelijke
onteigening plaats gevonden en zijn de
voorbereidingen getroffen voor de
schadeloosstelling hiervoor. Deze dient in
2022. Daarnaast is het voorlopig ontwerp
voor de aanpassing van de N317 afgerond.
SZ zelf is opnieuw begonnen met het
bepalen van de uitgangspunten voor het
ontwerp. tegenover dezehoger kosten staan
hoger inkomsten (kostenverhaal)
602.877 Wegens corona zijn er in 2021 weinig
uitgaven gedaan, enkel plankosten wegens
overleggen van de werkgroepen. In 2022 is al
een richtingsbord geplaatst en zal de
herinrichting van het Kerkplein opgepakt
worden. Verwerving pand aan plein zal dit
jaar verder opgepakt worden om woonrijpe
grond tbv de realisatie van een restaurant te
kunnen leveren.
956.336 In 2021 is de openbare ruimte aanpepakt,
aansluitend op de transformsatie van de
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winkelruimten. De transformatie van de
Veentjes is daarmee afgerond. Eind februari
2022 is middels een kort formeel moment ,
de openbare ruimte geopend. Voor 1 juli
vindt de verantwoording van de subsidie
plaats richting provincie.
78047 gebiedsontwkg oude ijssel
(fase 1,2,4) 037/2018

78048 park of dutch dreams
onderdeel oude ijssel

5.750.000 1.980.687

3.847.411 1.902.589 In 2021 zijn grote stappen gezet met
betrekking tot de uitvoering buiten
(aanpassing indfrastructuur Missetstraat).
Het resterende bedrag zal besteed worden
aan de inrichting van de boulevard tussen
Missetstraat en Oude Ijssel en Mispelplein.

198.150

195.900

195.900

2.250 De realisatie van het park is in 2021 gestart.
In 2022 zal ook het paviljoen gerealiseerd
gaan worden en komen die opbrengsten ook
ten goede van de inrichting van het park.

75603 de zumpe - fase 1
062+066/2014,
075/2016+132/2017

2.008.179

109.975

1.877.531

75628 wehlse broeklanden
078/2012,017/2013,080/2014

1.402.476

59.285

1.361.577

40.899 In 2021 is het groengebied aan de
Slagenweg gerealiseerd. In 2022 dient hier
nog inboet plaats te vinden. In 2022 wordt
de Mussenhorst afgerond en kan het project
afgesloten worden.

72838 verdubbeling europaweg
055/2017 gebied a bcf

5.218.874 3.686.596

4.853.845

365.029 In 2022 volgen de laatste werkzaamheden en
financiele afrekeningen, het verwachte
positieve resultaat is te verrekenen met
vereveningskrediet

72840 verdubbeling europaweg
gebied b btw regulier

1.300.326

779.261

779.261

521.065 In 2022 volgen de laatste werkzaamheden en
financiele afrekeningen, het verwachte
positieve resultaat is te verrekenen met
vereveningskrediet

79030 voorbereiding ontwikkeling
de bongerd (e)

520.786

95.465

490.267

30.519 De planproceskosten vallen op dit moment
binnen het beschikbare budget. De duur van
het project, extra gemeentelijke
kwaliteitseisen, alsmede niet voorziene
bezwaar en/of beroepsprocedures tegen het
op 29 april 2021 vastgestelde
bestemmingsplan en in de toekomst door de
gemeente te verlenen vergunningen sluiten
een overschrijding van het huidige krediet
niet uit. Voor de realisatie van het plan is een
uitvoeringskrediet noodzakelijk. Dit
uitvoeringskrediet zal te zijner tijd
(vooruitlopende op de verkoop van de
gemeentelijke grond aan Becedo) ter
goedkeuring aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.

72009 verv. fundering doorgaande
wegen 005/2017

730.000

0

563.524

166.476 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet fundering wegen plaats

72247 vervanging fundering
doorgangswegen 2021

730.000

0

0

730.000 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet fundering wegen plaats

72336 verv. fundering doorgaande
wegen 004/2018

730.000

256.271

602.747

127.253 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet fundering wegen plaats

72391 verv. fundering doorgaande
wegen 009/2020

730.000

748.479

473.479

256.521 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet fundering wegen plaats

72609 vervanging fundering

730.000

296.217

130.648 In verkenning, voorbereiding en uitvoering.
Project betreft diverse subonderdelen

1.005.000 -275.000 Project is in uitvoering. Bij 1e bestuurlijke
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doorgaande wegen 008/2019
70482 vervanging pinautomaten
gemeentewinkel
70483 klantvolgsysteem
gemeentewinkel Qmatci
70484 kassa gemeentewinkel

monitor 2022 vindt een herschikking van het
krediet fundering wegen plaats
8.000

0

0

8.000 Project loopt

72.000

17.810

17.810

54.190 Project loopt
40.000 Project loopt

40.000

0

0

75211 sport acc vervangingsplan
buitensport 048-2017

175.000

0

146.057

28.943 Restant wordt in 2022 ingezet

75212 sport acc vervangingsplan
buitensport 2018

142.950

0

76.386

66.564 Restant wordt in 2022 ingezet

75215 vervangingsplan
sportaccommodaties

142.950

103.428

125.950

17.000 Restant wordt in 2022 ingezet

75217 kunstgrasvelden sportpark
de bezelhorst 037/2019

1.047.780

3.713

917.007

75221 verv. sportaccommodaties
009/2020

125.950

19.392

19.392

106.558 Wordt in 2022 ingezet tbv vervangingsplan
sport

75222 verv. kunstgrasveld
dzc/sportpark zuid 009/2020

326.700

0

369.173

-42.473 Project afgerond ism 75219 Ihkv zorgplicht
kunstgrasvelden zijn er extra
werkzaamheden uitgevoerd

75219 aanleg waterhockeyveld
sportpark-zuid

595.000

-205

520.819

74.181 Project afgerond ism 75222 Ihkv zorgplicht
kunstgrasvelden zijn er extra
werkzaamheden uitgevoerd

75713 vervangingsplan
sportaccomodaties 2021

125.950

0

0

125.950 Wordt in 2022 ingezet tbv vervangingsplan
sport

78100 startkrediet ruimtelijke
projecten

250.000

183.601

224.759

20.000

16.529

16.529

72205 verv. verkeerstellers 2015
015/003
72314 verv. verkeerstellers 003/2016

130.773 Werkzaamheden grotendeels afgerond.
Loopt nog onderzoek ihkv zorgplicht
kunstgrasvelden

25.241 In uitvoering zijn: Heelweg
Middengebied;Oude IJsselhoever
Wijnbergseweg; Vriezenlocatie;
Augustinusschool en Amphionpark;huisv
vluchtelingen
3.471 Project is in uitvoering

20.000

5.726

5.970

14.030 Project is in uitvoering

72242 vervangen ov masten 2021

102.750

0

0

102.750 Project is in uitvoering

72243 vervanging ov armaturen
2021

186.750

0

0

186.750 Project is in uitvoering

72387 verv. ov masten 009/2020

150.000

99.079

132.113

72388 verv. armaturen 009/2020

170.450

105.101

105.101

65.349 Project is in uitvoering

72244 vervangen regelautomaten
vri's 2021

150.000

0

0

150.000 Project is in uitvoering

72245 vervangen led verlichting vri

39.690

0

0

39.690 Project is in uitvoering

72246 vervangen detectielussen
kruisingen 2021

98.000

0

0

98.000 Project is in uitvoering

72318 verv.
verkeersregelinstallaties
005/2017

180.000

2.296

144.309

35.691 Project is in uitvoering

72389 verv. led verlichting vri
009/2020

14.445

4.455

4.455

9.990 Project is in uitvoering

72390 verv. detectielussen
kruisingen 009/2020

84.000

0

0

84.000 Project is in uitvoering

72605 vervangen regelautomaten
vri's

150.000

0

77.617

72.383 Project is in uitvoering

72611 verv. detectielussen
kruisingen

135.000

21.000

21.000

114.000 Project is in uitvoering

17.887 Project is afgerond, krediet wordt afgesloten

201

72228 stationsomgeving gaanderen
040/2016

78200 strategisch revolverend
aankoopkrediet

375.000

232

2.000.000

0

279.946

95.054 In samenwerking met Prorail worden de
laatste ingrepen aan de aanpassing van het
station Gaanderen gerealiseerd. Dit betreft
met name de strook tussen de Hoofdstraat
en de parkeerplaats. Uitvoering: 4e kwartaal.

0 2.000.000 Project is in uitvoering
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Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen 2021
Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van de raad. In het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is deze budget
toewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting.
Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een
programma moeten dus altijd ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In onderstaand
overzicht wordt inzichtelijk gemaakt, welke besluiten met financiële effecten, de raad
gedurende 2021 heeft genomen. Het overzicht geeft de startpositie van de begroting 2021 op
totaal niveau en per programma weer, welke mutaties daarop in 2021 zijn doorgevoerd en wat
vervolgens de stand is van de begroting op 31-12-2021, het uitgangspunt voor het opstellen van
de jaarrekening. Met onderstaand overzicht wordt ook voldaan aan de op 30-6-2021 gedane
toezegging aan de raad om in de jaarstukken 2021 inzicht te geven in de wijzigingen van de
bestuurlijke monitoren op de geamendeerde begroting.
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2021
Overzicht begrotingswijzigingen 2021 per
programma

raads-vergade- Nr Begr.ring d.d.
wijz.

Lasten

Baten

expl.result

Mutatie
reserves

Bedragen x € 1.000,-

Beginstand geamendeerde begroting 2021

toevoeg

Saldo

Onttrekk.

5-11-2020

234.741 234.741

0

0

0

0

5-11-2020

31.481 16.760

-14.721

0

0 -14.721

Doetinchem centrumstad
Geamendeerde begroting Doetinchem
centrumstad
MPO 2021

8-7-2021

38

405

405

0

0

0

0

1e Bestuurlijke monitor 2021

8-7-2021

40

551

-1.355

-1.906

0

0

-1.906

4-11-2021

53

445

135

-310

0

0

-310

23-12-2021

64

40

121

81

0

0

81

32.923 16.066

-16.856

0

0 -16.856

140.420 27.637 -112.783

0

0

112.783

-3

0

0

-3

2e Bestuurlijke monitor 2021
Technische begrotingswijziging 2021
Begroting Doetinchem centrumstad 31-122021
Sterke samenleving
Geamendeerde begroting Sterke
samenleving

5-11-2020

Voorbereidingskrediet nieuwbouw
Wilhelminaschool

23-4-2020

25

Nieuwbouw Wilhelminaschool

29-4-2021
8-7-2021

Jaarstukken 2020
1e Bestuurlijke monitor 2021

3

0

28

0

0

0

0

0

0

39

72

0

-72

0

0

-72

8-7-2021

40

10.856

-699

-11.555

0

0 -11.555

Onderwijshuisvestingsprogramma 2021

15-7-2021

41

0

0

0

0

0

0

2e Bestuurlijke monitor 2021

4-11-2021

53

2.289

491

-1.799

0

0

-1.799

23-12-2021

64

-1.465

0

1.465

0

0

1.465

152.175 27.428 -124.747

0

0

124.747

-4.654

0

0

-4.654

0

Technische begrotingswijziging 2021
Begroting Sterke samenleving 31-12-2021

Veranderende leefomgeving
Geamendeerde begroting veranderende
leefomgeving

5-11-2020

Grondexploitatie Wijnbergen de Kwekerij

27.254 22.600

29-4-2021

29

1.600

1.600

0

0

0

MPO 2021

8-7-2021

38

3.045

3.045

0

0

0

0

Jaarstukken 2020

8-7-2021

39

838

0

-838

0

0

-838

1e Bestuurlijke monitor 2021

8-7-2021

40

1.754

1.657

-97

0

0

-97

2e Bestuurlijke monitor 2021

4-11-2021

53

1.299

743

-556

0

0

-556

23-12-2021

64

356

Technische begrotingswijziging 2021
Begroting veranderende leefomgeving 3112-2021

351

-5

0

0

-5

36.146 29.996

-6.150

0

0

-6.150

35.586 167.744

132.158

0

0 132.158

Organisatie en financiën
Geamendeerde begroting Organisatie en
financiën

5-11-2020
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Voorbereidingskrediet nieuwbouw
Wilhelminaschool

23-4-2020

25

Nieuwbouw Wilhelminaschool

29-4-2021

28

0

Compensatiemaatregelen Corona

25-3-2021

31

50

8-7-2021

39

400

Jaarstukken 2020
1e Bestuurlijke monitor 2021

3

3

0

0

3

3

0

0

-80

-130

0

0

0

0

130

-400

0

0

1.310

910

12.535 -3.671

2.939

13.558

8-7-2021

40

1.889

8.837

Onderwijshuisvestingsprogramma 2021

15-7-2021

41

0

0

0

0

0

0

2e Bestuurlijke monitor 2021

4-11-2021

53

-567

4.829

1.534

5.248

2.517

2.666

Verzoek tot kapitaalverstrekking aan
Alliander

25-11-2021

63

86

86

0

0

0

0

Technische begrotingswijziging 2021

23-12-2021

64

-122

18

-1.541

-1.362

-1.240

319

37.325 180.057

144.457

1.896

6.917 147.754

31-12-2021

258.569 253.548

-3.296

1.896

6.917

6.917

5.021

31-12-2021

260.465 260.465

0

Begroting organisatie en financien 31-122021
Saldo
Reservemutaties
Totaal Begroting 31-12-2021

1.896

0
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Bijlage 2: Verplichte beleidsindicatoren
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Jaartal
Nr.

Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

2017 2018 2019 2020 2021

1 0.Bestuur en
ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

7,4

6,5

6,7

5,0

5,0

2 0.Bestuur en
ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

7,2

6,6

6,6

4,6

4,6

3 0.Bestuur en
ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen
begroting

630

620

553

562

566

4 0.Bestuur en
ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van
totale loonsom +
totale kosten inhuur
externen

Eigen
begroting

7,4

10,5

14,5

12,5

10,2

5 0.Bestuur en
ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen
begroting

8,8

7,6

7,7

8,7

8,4

6 1.Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000
jongeren

Bureau Halt

10

11

7

11

-

7 1.Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000
inwoners

CBS

1,6

1,4

1,9

1,8

-

8 1.Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000
inwoners

CBS

5,3

4,8

4,3

4,4

-

9 1.Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000
inwoners

CBS

2,0

1,6

1,6

1,4

-

10 1.Veiligheid

Vernielingen en
beschadigingen (in de
openbare ruimte)

Aantal per 1.000
inwoners

CBS

6,0

5,8

6,8

5,9

-

11 3.Economie

Functiemenging

%

LISA

56,5

56,6

56,6

57,0

-

12 3.Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000
LISA
inwoners in de leeftijd
van 15 t/m 64 jaar

130,8 133,7 136,8 142,6

-

13 4.Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000
leerlingen

DUO / Ingrado

1,8

2,9

2,0

3,2

-

14 4.Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000
leerlingen

DUO / Ingrado

27

31

26

-

-

15 4.Onderwijs

Voortijdig schoolverlaters
% deelnemers aan het DUO / Ingrado
zonder startkwalificatie (vsv- VO en MBO onderwijs
ers)

1,4

2,0

2,0

1,8

-

16 5.Sport, cultuur en
recreatie

Niet-sporters

%

-

-

-

47,3

-

17 6.Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000
CBS / LISA
inwoners in de leeftijd
15-64 jaar

905,9 912,5 932,0 937,0

-

18 6.Sociaal domein

Jongeren met een delict
voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS Jeugd

1

1

1

1

-

19 6.Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar CBS Jeugd

6

6

6

6

-

20 6.Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame CBS
beroepsbevolking ten
opzichte van de
beroepsbevolking

65,8

67,4

68,3

67,7

-

21 6.Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS Jeugd

3

3

2

3

-

22 6.Sociaal domein

Personen met een
bijstandsuitkering

Aantal per 10.000
inwoners

CBS

374,9 351,6 333,9 383,8 350,8

23 6.Sociaal domein

Personen met lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000
inwoners van 15-74
jaar

CBS

137,1 284,3 197,6 367,9

24 6.Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren

CBS Jeugd

Gezondheidsenquête (CBS,
RIVM)

-

-

-

-

-

12,3
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tot 18 jaar
25 6.Sociaal domein

Jongeren met
jeugdbescherming

% van alle jongeren
tot 18 jaar

CBS Jeugd

-

-

-

-

1,8

26 6.Sociaal domein

Jongeren met
jeugdreclassering

% van alle jongeren
van 12 tot 23 jaar

CBS Jeugd

-

-

-

-

0,3

27 6.Sociaal domein

Cliënten met een
maatwerkarrangement
Wmo

Aantal per 10.000
inwoners

CBS – MSD
Wmo

700

760

860

890

790

28 7.Volksgezondheid
en Milieu

Omvang huishoudelijk
restafval

Kg/inwoner

CBS

167

157

148

-

-

29 7.Volksgezondheid
en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

2,4

4,1

5,2

-

-

30 8.Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

189

194

209

220

235

31 8.Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000
woningen

BAG

5,7

10,9

6,9

13,5

-

32 8.Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

73,2

74,1

74,3

74,5

74,5

33 8.Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

650

653

661

695

756

34 8.Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

694

696

704

740

814

De gemeente neemt deze uniforme basisset beleidsindicatoren op in de begroting en de jaarstukken. Deze set behandelt een
breed spectrum van onderwerpen. Op basi van de Regeling beleidsindicatoren gemeenten is de gemeente verplicht om deze
indicatoren op te nemen. Alle beschikbare gegevens zijn opgenomen in deze tabel. Indien de voor een beleidsindicator
relevante gegevens niet door de bronhouder kunnen worden verstrekt, neemt de gemeente bij de beleidsindicatoren een '-'
op. Dit betekent dat de gegevens niet beschikbaar zijn.
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Bijlage 3: Portefeuilleverdeling college van burgemeester en
wethouders
Hieronder ziet u een overzicht van de portefeuilleverdeling met daarbij de
vertegenwoordigingen.
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Portefeuillehouder

Portefeuille

Vertegenwoordigingen

Burgemeester Mark Boumans

-

Openbare Orde en Veiligheid

-

Fonds Gemeente Spaarbank Doetinchem

-

Bestuurlijke coördinatie

-

Vromen-Gravelijn Stichting

-

Personeel & Organisatie

-

Regio Achterhoek (voorzitter)

-

Communicatie

-

Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)

-

Klachten, Bezwaar en Beroep

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG)

-

Algemene Plaatselijke Verordening -

-

Integrale Handhaving

Stichting Beveiliging Bedrijven Doetinchem
(SBBD)

-

Regionale aangelegenheden

-

Bestuurscollege Oost-Nederland

-

Internationale samenwerking

-

EUREGIO

-

Lobby

-

Kabinet en Representatie

Veiligheidshuis Noord- en Oost-Gelderland

Wethouder CDA Ingrid Lambregts
(100%)

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

Provincie Gelderland: RS4-overleg (vier
regionale steden)

(1e loco-burgemeester)

-

Binnenstad

Poho Ruimtelijke ordening en
Volkshuisvesting (ROV) (tijdelijk)

-

Dorp-, Wijk- & Buurtontwikkeling

Poho Plattelandsontwikkeling (Plato)
(tijdelijk)

-

(Middel-)grote stedenoverleg

-

Stuurgroep Regiovisie Wonen

-

Bouw- & Woningtoezicht

-

Commissie Wehlse Broeklanden

-

Water

-

Overleg wijk- en dorpsraden

-

Natuur & Landschap

-

Binnenstadbedrijf

-

Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Wethouder VVD Hans Dales (90%)

-

Economische Zaken

-

Regio Achterhoek (tijdelijk)

(2e loco-burgemeester)

-

Onderwijs

-

Poho Sociaal

-

Onderwijshuisvesting

Stuurgroep West Achterhoek
(bedrijventerreinen)

-

Jeugdzorg

-

-

Jeugd

Regio Achterhoek – Poho Duurzame
Economie (tijdelijk)

-

Jeugdgezondheidszorg

-

VNG-commissie (kandidaat gesteld)

-

Cultuur

-

RMC Achterhoek

-

Cultuurhistorie

Op Overeenstemming Gericht Onderwijs
(OOGO)

Economisch Overleg Doetinchem (EOD)

Bestuurlijk opdrachtgever
Buurtplein (jeugd)

-

Achterhoek VO

-

-

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL)

-

Aandeelhouder Amphion NV

-

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Projectwethouder Gebiedsvisie(s)

Aandeelhouder AGEM Gemeentelijke Energie
B.V.
Wethouder D66 Jorik Huizinga
(100%)

-

Werk & Inkomen

Gemeenschappelijke regeling Laborijn (DB en
AB)

(3e loco-burgemeester)

-

Participatiewet

-

UWV werkbedrijf Doetinchem

-

Armoedebeleid

-

Bestuurdersoverleg werk en inkomen

-

Volksgezondheid

-

GGD Noord- en Oost-Gelderland

-

Asielbeleid

-

Aandeelhouder Sport-ID

-

Dierenwelzijn

-

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

-

Projectwethouder Gebiedsvisie(s)
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Wethouder GroenLinks Frans
Langeveld (75%)

Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)

-

Regio Achterhoek

(4e loco-burgemeester)

-

Maatschappelijke opvang/OGGz

-

Poho Duurzame Economie (tijdelijk)

-

Duurzaamheid

-

Poho Sociaal

-

Diversiteit

-

Gemeenschappelijke regeling Laborijn (AB)

Milieu & Omgevingsdienst
Achterhoek

-

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Bestuurlijk opdrachtgever
Buurtplein (Wmo)

Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij
(AGEM)
-

Aandeelhouder BUHA B.V.

Wethouder CU/SGP Henk Bulten
(75%)

-

Financiën

-

Alliander (aandeelhouder)

(5e loco-burgemeester)

-

Grondbedrijf

-

Vitens (aandeelhouder)

-

Nutsvoorzieningen

-

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

-

Circulaire economie

-

Poho Vrijetijdseconomie

-

Recreatie & Toerisme

Wethouder CDA Rens Steintjes
(75%)

-

Verkeer

-

Regio Achterhoek – Poho Mobiliteit (tijdelijk)

(6e loco-burgemeester)

-

Bestuurlijk opdrachtgever BUHA

-

Stuurgroep ZOOV

-

Accommodaties

Provincie Gelderland - Regionaal
Vervoerberaad

-

Sport

-

Stuurgroep Achterhoek in Beweging (AiB)

-

Aandeelhouder Buurtplein B.V.
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