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Onderwerp:   aanvullende technische vragen raad over de begroting 2022 
Van:     College van burgemeester en wethouders 
Aan:     Gemeenteraad 
Datum:    2 november 2021 
 

 
Na de beeldvormende raad zijn nog een aantal vragen over de begroting 2022 van 
raadsfracties binnengekomen. In deze notitie worden deze vragen beantwoord.  
 
Fractie GBD heeft op 15 oktober 2021 aanvullende vragen gesteld over de begroting 2022 
 
Vraag: 
Wij zouden graag de onderbouwing willen ontvangen voor de uitgaven die gedaan 
worden voor de hondenbelasting. 
Met andere woorden hoe kostendekkend is de hondenbelasting en waar wordt het aan 
uitgegeven. 
 
Antwoord: 
Juridisch gezien is de hondenbelasting een algemene belasting, waarvan de opbrengst net 
als bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting ten goede komt aan de algemene middelen. 
Het staat de gemeenteraad echter wel vrij om aan de hondenbelasting het karakter van 
een bestemmingsbelasting te geven. Bijvoorbeeld voor het bekostigen van de uitvoering 
van het hondenbeleid, zoals het aanleggen van hondenuitlaatplaatsen en de aanpak van 
hondenpoep overlast. Uw gemeenteraad heeft hier vanaf 2017 ook voor gekozen. Hoewel 
het dus geen juridische verplichting is wordt de opbrengst volledig besteed aan het 
hondenbeleid. 
 
Voor 2022 is er een bedrag van € 125.000 begroot voor dit hondenbeleid. Hierbij moet u 
denken aan het aanleggen en onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, opruimen van 
hondenpoep, leeghalen afvalbakken, voorlichtingsbrochure hondenbeleid, handhaving 
opruim- en aanlijnplicht, controle van de hondenbelasting, betalingsverwerking en het 
registreren van de aan- en afmeldingen in de belastingadministratie. Het bedrag van 
€ 125.000 is als volgt onder te verdelen: 
 

 kosten groen en onderhoud (BUHA)      €   80.000 

 kosten beleid en voorlichting (BUHA)      €   35.000 

 heffingskosten (Ruimte en Bedrijfsvoering)    €   10.000 
Totaal                € 125.000 

 
  

Naar aanleiding van eerder gegeven antwoord op technische vragen: 

 
Fractie Pagina Vraag Antwoord 

GBD 79 Hoeveel extra grijze containers hebben we in 

de gemeente Doetinchem? 

Het zijn er nu 309. 

 

Nieuwe Vragen: 

- Wij zien dat er Het zijn er nu 309 extra grijze containers zijn in de gemeente Doetinchem. 

Met het doorgeven van de containers om te chippen gaat dit aantal wijzigen? En wanneer 

dit al is meegenomen in het aantal hoeveel waren het hiervoor? 
- Weten we waarom inwoners de 2e grijze container nodig hebben? Hebben we daar inzicht 

in? 
Antwoord: 
- Uit de belastingadministratie blijkt dat er in 2021 voor het gebruik van 309 extra grijze 

containers voor het restafval is betaald. BUHA heeft in het voorjaar richting onze 
laagbouw-bewoners een zogenaamd volume-enquête over de minicontainers 
gehouden. Men kon aangeven welke containers men vanaf 1 januari 2022 wilde 
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behouden. Ook kon men de gewenste grootte, 140l. of 240l. van de containers 
aangeven. Een aantal inwoners heeft toen aangegeven geen tweede 
restafvalcontainer meer te willen. Uit de volume-enquête kwam naar voren dat er in 
2022 nog 273 adressen zijn, die een tweede restafvalcontainer willen. Het aantal 
adressen met een tweede container neemt dus af. We verwachten dat deze afname 
zich doorzet. 

- Het zijn met name grote (vaak samengestelde) gezinnen en gezinnen waarvoor 
afvalscheiding lastig is, die een tweede container nemen. 

 
 
Fractie PvdA heeft op 18 oktober 2021 aanvullende vragen gesteld over de begroting 
2022 
 
Vraag: 
Wat is het exacte bedrag dat wij vanuit Den Haag uitgekeerd krijgen (incidenteel) in 2022. 
Landelijk wordt er 1,9 miljard uitgekeerd, wat is dit dan voor onze gemeente? Klopt het 
indicatiebedrag van juni namelijk € 5.218,135,-? Wij kunnen dit nergens in de begroting 
terugvinden. 
 
Antwoord: 
Voor het jaar 2022 krijgt gD inderdaad € 5.218.135 uitgekeerd. Dat bedrag wordt vermeld 
in de toelichting op blz. 14 en vermeld in het overzicht financieel meerjarenperspectief 
2021-2025 van de begroting 2022. Zie daar de stelpost extra rijksmiddelen jeugdhulp in de 
kolom 2022. 
 
Vraag: 
De afgelopen jaren is er regelmatig over gesproken dat er zoveel extra geld naar de 
jeugdzorg is gegaan. Wij willen dit graag toetsen. Kunnen we van de afgelopen 3 jaar een 
overzicht krijgen van de rijksmiddelen voor de jeugd tov onze uitgaven. 
 
Antwoord: 
In 2018 bedroeg het rijksbudget verminderd met uitvoeringskosten, dus het budget tbv 
inkoop jeugdzorg bij aanbieders € 12,33 miljoen. Dit was te weinig, wat bij jaarrekening in 
2018 resulteerde in een tekort op de jeugdzorg van € 5,4 miljoen. En is aangevuld vanuit 
de algemene reserve. 
Voor de financiële beheersbaarheid van het Sociaal domein is dan ook eind 2018 de 
Taskforce Sociaal domein in het leven geroepen. 
De huidige begroting in 2021 bedraagt € 20,56 miljoen. Ruim € 8 miljoen meer dan in 
2018. Ten opzichte van het oorspronkelijke budget in 2018 is er per jaar (2019, 2020 en 
2021) tussen de € 7 en € 8 miljoen aan het budget voor jeugdzorg toegevoegd, in totaal 
opgeteld over deze periode van 2019 tot en met 2021 € 23,26 miljoen. Voor het grootste 
deel ad € 13,7 miljoen, is dit door ons zelf toegevoegd vanuit de taskforce en de algemene 
middelen. Voor € 9,5 miljoen zijn we door het rijk gecompenseerd middels taakmutaties 
en indexaties. 
Het grootste deel van de genoemde € 23 miljoen is over deze periode dus uit eigen 
middelen toegevoegd. 


