
 

 

Doetinchem legt aangepaste begroting 2023 voor aan gemeenteraad 
Het college heeft een gecorrigeerde begroting 2023 naar de gemeenteraad gezonden ter 
vaststelling. Door een invoerfout zijn we genoodzaakt geweest de begroting voor 2023 
naar beneden bij te stellen. Ondanks de invoerfout kunnen we vasthouden aan onze 
ambities uit de coalitieagenda. Inwoners merken gelukkig weinig van de aangepaste 
begroting. In het bijzonder denken we hierbij aan bestaanszekerheid voor inwoners. Ook 
de eenmalige € 100 korting op de gemeentelijke belastingen blijft in 2023 overeind. 
 
“Uiteraard zijn we geschrokken van deze invoerfout en hebben we meteen de raad 
geïnformeerd”, zegt Henk Bulten, wethouder van Financiën. “De fout kwam naar voren 
toen we de Rijksbijdrage nogmaals doorrekenden. Ondanks de fout, staat Doetinchem er 
financieel nog steeds goed voor. We blijven daarom onze inzet gericht op de 
bestaanszekerheid van onze inwoners onverkort uitvoeren.” 
 
Ambities van het college blijven overeind 
We houden vast aan onze ambities. Natuurlijk moeten we wel aanpassingen doen, omdat 
we in het jaar 2022 € 4,8 miljoen, oplopend naar circa € 11 miljoen in 2026 minder krijgen 
dan waar we op hadden gerekend. We zijn genoodzaakt om budgetten van toekomstige 
investeringen naar beneden bij te stellen of om een gewenste ontwikkeling over meerdere 
jaren uit te smeren. Zo worden de extra miljoenen in onze reserves voor de 
onderwijshuisvesting en de gebiedsontwikkeling met één jaar verschoven. Binnen de nu 
beschikbare financiële ruimte zetten we nog steeds in op een investeringsfonds om 
projecten te helpen financieren. We blijven miljoenen reserveren voor de huidige én de 
toekomstige generaties inwoners van onze mooie gemeente. Ook blijft de € 100 korting 
op gemeentelijke belastingen overeind. 
 
Financiële uitgangspunten veranderen niet 
Dat we de begroting 2023 hebben moeten aanpassen, verandert niets aan onze 
uitgangspunten. Zo is en blijft de begroting sluitend, geven we niet meer geld uit dan er 
binnenkomt en zorgen we voor voldoende financiële reserves. 
 
 


