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Voorwoord 
Samen-werken aan een duurzame toekomst 

Voor u ligt het collegeprogramma 2022 - 2026. De komende vier jaar is dit programma ons kader en 
kompas bij het besturen van onze gemeente Doesburg. Samen met inwoners, ondernemers, 
organisaties en verenigingen bouwen wij verder op wat er in de afgelopen collegeperiode is 
gerealiseerd. We werken aan een vitale en krachtige gemeente, waar het goed wonen, werken en 
recreëren is. We willen dat Doesburg een stevige en zelfstandige gemeente is, die samen met 
betrokken inwoners oplossingen zoekt voor de uitdagingen die voor ons liggen. We investeren in de 
toekomst, hebben oog voor kwaliteit van de dienstverlening en vormen een vangnet voor de mensen 
die dat nodig hebben. Maar we gaan ook uit van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen 
zelf en de samenleving. De gemeente als spil in de samenleving, die samenwerkt en stimuleert, 
mensen verbindt en verder brengt. Samen werken we aan een stevig Doesburg. 
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Van links naar rechts wethouders Stan Hillenaar, Rob Gossink en Birgit van Veldhuizen, 
gemeentesecretaris Peter Werkman en burgemeester Loes van der Meijs. 

Inleiding 
Inleiding 

Het collegeprogramma is onderverdeeld in de navolgende 4 programmalijnen, welke zijn ontleend aan 
de toekomstvisie: 

 Lijn 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat 

 Lijn 2 Verbindende en sociale aanpak 

 Lijn 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 

 Lijn 4 Bestuur en organisatie 

Per programmalijn geven wij kort en bondig antwoord op twee vragen: 

Wat willen we bereiken (doelstellingen)? en 
Wat gaan we daarvoor doen (maatregelen)? 

De doelen en de maatregelen uit het collegeprogramma worden opgenomen in de 
programmabegroting 2023-2026 en de financiële paragraaf "Doorrekening CPR maatregelen" wordt 
betrokken bij de integrale afweging. 
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Wij rapporteren via de integrale voortgangsrapportage (IVR) over de voortgang van de uitvoering van 
het collegeprogramma. 

Noot: Het in de openbare vergadering van de raad van 3 november 2022 aangenomen amendement 
"Hoge prioriteit inrichting woonomgeving" is in dit collegeprogramma verwerkt.  

Lijn 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- 
en vestigingsklimaat 
Korte beschrijving. 

Doesburg is woongemeente die door demografische ontwikkelingen, de energietransitie en 
klimaatverandering continue met veranderingen te maken krijgt. Veranderingen die van invloed zijn op 
o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau.  De komende jaren 
worden gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau die 
aansluiten bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook 
kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel 
mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote 
‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling 
stevig op het middensegment ingezet. 
Door de klimaatverandering is het klimaatbestendig maken van onze stad een belangrijk onderdeel. 
De komende jaren gaan we bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte en particuliere tuinen mee 
om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het 
mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen ervoor 
dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen 
samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. 
Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn 
essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede 
parkeercapaciteit in voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) 
parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.  

Wat willen we bereiken? 

L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer  betaalbare koop- 

en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.1 We stellen een woningbouwstrategie per wijk op, waarbij met een hoge prioriteit tegelijkertijd de 

inrichting van de woonomgeving wordt meegenomen. 

Omschrijving (toelichting) 

Analyse van de gewenste woningvoorraad per wijk en richting geven aan de gewenste 
ontwikkelrichting bij nieuwbouw op het gebied van rood, groen en grijs. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 
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30-09-2023 

M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. 
Omschrijving (toelichting) 

Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare 
koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. 
Omschrijving (toelichting) 

Er dient ruimte te zijn voor experimenten met creatieve woonvormen ook in het buitengebied, zoals 
tiny houses en meergeneratiewoningen. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar  waar dat 

mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer  per uur. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 1.2 We komen met een verkleerscirculatieplan. 
Omschrijving (toelichting) 
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Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de  

mogelijkheden nader onderzocht hebben. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als 

tijdelijk gebruik bij evenementen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) 

gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. 
Omschrijving (toelichting) 

Opleveren onderzoek naar het centraliseren van parkeervoorzieningen in Doesburg. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 
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M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren 

eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft 

waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. 

Omschrijving (toelichting) 

In iedere wijk realiseren we in de buitenruimte een toegankelijke ontmoetingsruimte die uitnodigt tot 
ontmoeten, verblijven en bewegen. 

 

Startdatum 

01-01-2024 

Einddatum 

31-12-2026 

M 1.4 We gaan  bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat 

wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 
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Wat willen we bereiken? 

L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid  onderzocht zien om de 

sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.5 We schakelen een externe deskundige in om het onderzoek (zwembad/sporthal) te doen en ons te 

voorzien van verdere advisering voor besluitvorming. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat  speeltuinen 

versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan  spelen en bewegen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van 

het opwaarderen van de speeltuinen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2025 

Wat willen we bereiken? 

L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, 

bedrijven en instellingen en  initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. 

Omschrijving (toelichting) 

Vastgestelde adaptatiestrategie (Uitwerking strategie, strategielijnen en projectthema´s). 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 
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31-12-2024 

M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de 

daarin opgenomen werklijnen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

Lijn 2 Verbindende en versterkende sociale 
aanpak 

Korte beschrijving. 

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende 
sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse 
inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het 
sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de 
inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige 
aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik 
van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn: 

 Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende 
ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de 
transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en 
het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en 
ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan 
doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het 
vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden 
tegengegaan. 

 Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd 
gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op 
generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed 
onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of 
werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk 
inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een 
goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het 
zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.  

 Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het 
fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale 
levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de 
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opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur 
door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op 
de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep 
kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met 
extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken 
van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk. 

 Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand 
centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. 
Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht 
te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- 
en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, 
technologie. 

Wat willen we bereiken? 

L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde  actielijnen, waarbij 

koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de  samenleving en inclusie 

belangrijke uitgangspunten zijn. 

Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein." 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. 

Omschrijving (toelichting) 

Voor mensen met een krappe beurs zijn er verschillende voorzieningen en initiatieven. Deze zijn nog 
niet goed op elkaar afgestemd. Het ordenen van de voorzieningen helpt om deze effectiever te laten 
zijn. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. 
Omschrijving (toelichting) 
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Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als 

algemene voorziening. 

Omschrijving (toelichting) 

Onderlinge ontmoeting is belangrijk voor mensen die moeite hebben om mee te doen in de 
samenleving. De huidige ontmoetingsplekken worden versterkt. Daarnaast worden de mogelijkheden 
voor Dagbesteding als Algemene Voorziening wordt onderzocht. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2023 
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M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden  ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. 

We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en  opwaarderen en een centraal 

informatiepunt inrichten. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt 

Omschrijving (toelichting) 

Om de Vrijwillige Inzet te bevorderen en goed te verbinden met de opgaven in het Sociaal Domein 
wordt een plan opgesteld. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een  goed 

middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer 

creatieve invulling. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale 

inzet (tegenprestatie). 

Omschrijving (toelichting) 

Zowel voor mensen met een zorgbehoefte als afstand tot de arbeidsmarkt is het hebben van 
passende dagbesteding belangrijk. Dit kan nut hebben ter bestrijding van eenzaamheid als het 
verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen worden hiertoe gestimuleerd. 

 

Startdatum 

01-10-2022 
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Einddatum 

31-12-2024 

M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). 
Omschrijving (toelichting) 

Voor de inwoners die nog net niet werkfit zijn, maar wel kunnen meedraaien in een werkritme, biedt 
leefomgeving mogelijkheden om deze inwoners te laten meelopen. Vervolgens wordt samen met 
Circulus Berkel de verbinding gelegd met uitstroommogelijkheden. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2024 

M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. 
Omschrijving (toelichting) 

Bij vacatures zoeken we actief naar mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en regelen de noodzakelijke begeleiding voor de uitvoering van het werk en de slaagkans te 
vergroten. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 2.5  We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden  met maatschappelijke organisaties. Dit 

bevordert de continuïteit. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.5 We brengen in kaart welke  kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten 

een meerjarig karakter kunnen geven. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 
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Wat willen we bereiken? 

L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten.  We willen voldoende  flexibele studieplekken 

realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.6 We realiseren 4 studieplekken. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Lijn 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke 
natuurrecreatie 

Korte beschrijving. 

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn één van de drie pijlers waarop we de komende 
jaren volop inzetten. Toerisme en recreatie willen we op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen, in 
balans met de leefomgeving, economie, cultuur en natuur. Dit doen we door middel van het opstellen 
van een toeristische visie met uitvoeringsprogramma en een economische visie met uitvoeringsplan. 
De binnenstad moet een evenwichtig aanbod van voorzieningen hebben om bruisend en levendig te 
kunnen zijn en blijven. We willen daarom leegstand zoveel mogelijk voorkomen door een goede 
bezetting van winkelpanden in stand te houden.  

Wat willen we bereiken? 

L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen  

worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 3.1 Toeristen betalen mee aan de voorzieningen. 

Omschrijving (toelichting) 

We doen onderzoek naar het laten meebetalen van toeristen aan voorzieningen en voeren conrete 
maatregelen op basis van het onderzoek, uit. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2024 
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M 3.1 We stellen een toeristische visie 2023 - 2028 op. 
Omschrijving (toelichting) 

We maken via een interactief proces met de stad een integrale toeristische visie. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2023 

M 3.1 We stellen een uitvoeringsprogramma vanuit de toeristische visie op. 
Omschrijving (toelichting) 

We stellen een uitvoeringsplan kwaliteitstoerisme op, evalueren dat jaarlijks en stellen waar nodig de 
uitvoering bij. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2024 

M 3.1 We verbeteren de bewegwijzering voor toeristen. 
Omschrijving (toelichting) 

Er wordt een plan gemaakt voor een goede toeristische bewegwijzering en de bebording wordt hierop 
aangepast en geuniformeerd. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2024 

M 3.1 We realiseren een goede ondersteuning voor de vrijwilligers die zich inzetten op toeristisch vlak. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 
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31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er 

actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 3.2 We stellen een economische visie op. 

Omschrijving (toelichting) 

We maken, via een beperkt interactief proces met een aantal belanghebbenden, een korte maar 
krachtige economische visie en een uitvoeringplan met heldere prioriteiten (concrete activiteiten) voor 
de komende vier jaren.  

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2025 

M 3.2 We maken de inzet van een retailmakelaar mogelijk. 
Omschrijving (toelichting) 

We financieren een retailmakelaar om een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2024 

M 3.2 We komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 
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Wat willen we bereiken? 

L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 3.3 De rol en de ondersteuning van de VVV betrekken we bij het opstellen van de toeristische visie. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Lijn 4 Bestuur en organisatie 

Korte beschrijving. 

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de 
collega’s resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen.  Met de focus op 
de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de 
complexiteit ervan in combinatie met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, 
gerichte samenwerking met collega’s in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan een partner 
waar we vanuit vertrouwen mee samenwerken en elkaar versterken. Om dit waar te kunnen maken, 
werkt Bedrijfsvoering aan drie hoofdthema’s in de komende periode:  

1. het versterken van de ambtelijke organisatie; 

2. aantrekkelijk werkgeverschap;  

3. beheer en processen op orde.  

Wat willen we bereiken? 

L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 4.1 We gaan vol inzetten op de realisering van onze toekomstvisie. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 
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Wat willen we bereiken? 

L 4.2 We brengen de basis op orde. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 4.2 We verminderen de kwetsbaarheid van de organisatie door het aanstellen van een projectleider om 

het gastheer model vorm te geven. 

Omschrijving (toelichting) 

We zorgen voor besluitvorming over het gastheerschap en zorgen voor overdracht van 
gestandaardiseerde uitvoerende processen naar de gastheer zodanig dat de kwetsbaarheid 
vermindert. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2025 

M 4.2 We verhogen het opleidingsbudget en begeleidingsbudget. 
Omschrijving (toelichting) 

We vergroten de mogelijkheden voor nieuwe onervaren  medewerkers / medewerkers met afstand tot 
arbeidsmarkt om te groeien in en het werk en  noodzakelijke vakopleidingen te volgen en 
vaardigheden te leren. Dit geldt ook voor zittend personeel. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2026 

M 4.2 Er komt een meerjaren begroting van I&A. 
Omschrijving (toelichting) 

We willen financieel beter kunnen plannen daarom stellen we een meerjarenbegroting op. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 
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M 4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende 

kosten inzichtelijk. 
Omschrijving (toelichting) 

Het werken in de cloud wordt meer en meer afgedwongen door de markt. Onze applicaties  zullen dus 
ook meer in de cloud draaien. Dit zijn doorgaans duurdere oplossingen dan het on- premise draaien. 
Daarnaast is cybersecurity een issue dat steeds meer aandacht vraagt en inzet van middelen. 

 

Startdatum 

01-01-2024 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de  

ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de 

realisatie ervan. 

Omschrijving (toelichting) 

In samenwerking met een externe partij worden er scenario's gemaakt, besluitvorming voorgelegd aan 
college en raad en wordt de verbeterde  huisvesting gerealiseerd en aanpassing van MJOP. 

 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 4.4 We willen ruimte binnen  de bestaande begroting creëren. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 
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M 4.4 Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren gaan we de inkomsten- en uitgavenkant 

doorlichten, mede in relatie tot de toekomstvisie. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 4.4 We brengen onze verplichte en autonome begrotingsposten concreter in beeld. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere 

keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente 

behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden. 

Omschrijving (toelichting) 

Besluit basisvoorzieningenniveau Doesburg. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2023 

M 4.5 Geactualiseerde subsidieverordening met passages over maatschappelijke doelen. 
Omschrijving (toelichting) 

De subsidieverordening wordt verrijkt met de bijdrage aan maatschappelijke doelen. Zodat de 
gesubsidieerde partners binnen hun inzet gevraagd kan worden ook bij te dragen aan andere doelen. 
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Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgegeven, waarbij bekeken zal 

worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter 

alternatief. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden 

benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een  stevige 

positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 4.6 We ontwikkelen het  werken via participatieve  trajecten door. 

Omschrijving (toelichting) 

We stellen een participatie visie op . 
We scholen medewerkers en bestuur in het werken in partipatietrajecten en het bijbehorende 
gedachtengoed. 
We zetten extra menskracht in op het organiseren van participatie en faciliteren dit ook digitaal. 

 

Startdatum 

01-10-2022 
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Einddatum 

31-12-2026 

M 4.6 We gaan opgavegericht werken. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 4.6 We maken een beleidskader gebaseerd op de participatieladder. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 
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Doorrekening CPR maatregelen 

Financiële doorrekening 
 Begrotingsvoorstelle

n vanuit CPR 2022-
2026 

      Middelen die nodig zijn 
bovenop de reeds 

beschikbare budgetten 

   

Lij
n 

Maatregel Bruto 
investerin

g 

Bijdrage
n 

Netto 
investerin

g 

AT Uitvoerin
g 

i/s 2023 2024 2025 2026 Opmerking   

1.1 We realiseren 200 
extra woningen. 

  0   i 75.000       

1.1 We realiseren 
mogelijkheden voor 
innovatieve nieuwe 
woonvormen. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

1.1 We stellen een 
woningbouwstrategie 
per wijk op. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

1.2 We creëren veiligere 
oversteekplaatsen. 

  0        nog te bepalen   

1.2 We komen met een 
inventarisatie van de 
wegencategoriën. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

1.2 We komen met een 
verkeerscirculatieplan. 

  0   i 20.000       

1.3 We doen onderzoek 
naar de haalbaarheid 
van het realiseren van 
een (kostendekkende) 
gecentraliseerde 
parkeervoorziening(en) 
voor bezoekers van 
onze binnenstad. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig. 
Budget 
beschikbaar 
gesteld via 
resultaatbestemmi
ng jaarrekening 
2021. 

  

1.3 We gaan kijken naar 
additionele 
parkeermogelijkheden 
buiten de singels voor 
zowel permanent als 
tijdelijk gebruik bij 
evenementen. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

1.3 We gaan nadrukkelijk 
kijken naar de 
mogelijkheden tot 
ondergronds en/of 
meerlaags parkeren 
eventueel in combinatie 
met het bouwen van 
woningen. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 
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1.4 We gaan  bevorderen 
dat inwoners zich 
verantwoordelijk voelen 
voor hun eigen wijk en 
dat wijkbewoners 
bijvoorbeeld zelf het 
groenonderhoud voor 
hun rekening nemen. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

1.4 We zorgen ervoor dat 
iedere wijk een 
toegankelijke 
ontmoetingsruimte in 
de buitenruimte heeft 
waar bewoners kunnen 
samenkomen. Een plek 
die uitnodigt tot 
ontmoeten, verbljven 
en bewegen. 

100.000 0 100.000 10 2024 s   11.89
0 

11.70
1 

   

1.5 We schakelen een 
externe deskundige in 
om het onderzoek 
(zwembad/sporthal) te 
doen en ons te 
voorzien van verdere 
advisering voor 
besluitvorming. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig. 
Budget 
beschikbaar 
gesteld via 
resultaatbestemmi
ng jaarrekening 
2021. 

  

1.6 We geven uitvoering 
aan het eerder 
vastgestelde 
beleidsplan "Spelen en 
bewegen" door middel 
van het opwaarderen 
van de speeltuinen. 

  0        nog te bepalen   

1.7 We geven uitvoering 
aan het al vastgestelde 
projectplan "Doesburg 
Energieneutraal 2030" 
met de daarin 
opgenomen werklijnen. 

  0   i 240.00
0 

      

1.7 We stellen een 
klimaatadaptatiestrategi
e vast voor de 
openbare ruimte en 
particuliere tuinen. 

  0   i 25.000       

2.1 Inventariseren en 
ordenen van 
voorliggende 
initiatieven ter 
bestrijding armoede. 

  0   i 25.000       

2.1 We blijven inzetten op 
preventie en 
vroegsignalering. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

2.1 We gaan de sociale 
basis versterken. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
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neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

2.1 We stimuleren 
positieve gezondheid. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

2.1 We zorgen voor 
bestaanszekerheid. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

2.2 Onderzoek naar 
versterken bestaande 
ontmoettingsplekken en 
mogelijkheden 
Dagbesteding als 
algemene voorziening. 

  0   i 10.000       

2.2 We organiseren een 
conferentie met 
inwoners en 
deskundigen over 
eenzaamheid. 

  0   i 5.000       

2.3 Het opstellen van een 
uitvoeringsplan 
stimulering 
vrijwilligersinzet en 
versterking 
vrijwilligerspunt 

  0   i 25.000       

2.4 Meer inwoners hebben 
passende 
dagbesteding qua 
arbeidsmatige-, 
maatschappelijke- of 
sociale inzet 
(tegenprestatie). 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

2.4 Opstarten van DWOB 
(Doesburgs Werk- en 
Ontwikkel Bedrijf). 

  0        nog te bepalen   

2.4 We werken bij interne 
vacatures actief aan 
inclusie en regelen 
waar nodig goede 
begeleiding. 

  0        nog te bepalen   

2.5 We brengen in kaart 
welke  kortdurende 
contracten we hebben 
en we bezien of we 
deze contracten een 
meerjarig karakter 
kunnen geven. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

2.6 We realisreren 4 
studieplekken. 

  0   i 6.000       

3.1 Toeristen betalen mee 
aan de voorzieningen. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
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aanvullende 
middelen nodig 

3.1 We realiseren een 
goede ondersteuning 
voor de vrijwilligers die 
zich inzetten op 
toeristisch vlak. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

3.1 We stellen een 
toeristische visie 2023 - 
2028 op. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig. 
Budget 
beschikbaar 
gesteld via 
resultaatbestemmi
ng jaarrekening 
2021. 

  

3.1 We stellen een 
uitvoeringsprogramma 
vanuit de toeristische 
visie op. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

3.1 We verbeteren de 
bewegwijzering voor 
toeristen. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig. 
Budget 
beschikbaar 
gesteld via 
resultaatbestemmi
ng jaarrekening 
2021. 

  

3.2 We komen met een 
voorstel voor de 
opvolging van de 
SCBD. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

3.2 We maken de inzet van 
een retailmakelaar 
mogelijk. 

  0   i 25.000 25.00
0 

     

3.2 We stellen een 
economische visie op. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

3.3 De rol en de 
ondersteuning van de 
VVV betrekken we bij 
het opstellen van de 
toeristische visie. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

4.1 We gaan vol inzetten 
op de realisering van 
onze toekomstvisie. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 
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4.2 Er komt een meerjaren 
begroting van I&A. 

  0   i 50.000       

4.2 We maken een 
planning voor de 
versaasing en het 
verbeteren van de 
veiligheid en 
bijbehorende kosten 
inzichtelijk. 

  0   i 75.000       

4.2 We verhogen het 
opleidingsbudget en 
begeleidingsbudget. 

  0   s  60.00
0 

60.00
0 

60.00
0 

   

4.2 We verminderen de 
kwetsbaarheid van de 
organisatie door het 
aanstellen van een 
projectleider om het 
gastheer model vorm te 
geven. 

  0   i 75.000       

4.3 We zorgen voor 
besluitvorming en over 
adequate huisvesting 
voor het ambtelijke 
apparaat en de 
realisatie ervan. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 
(zie raadsvoorstel) 

  

4.4 Om ruimte binnen de 
bestaande begroting te 
creëren gaan we de 
inkomsten- en 
uitgavenkant 
doorlichten, mede in 
relatie tot de 
toekomstvisie. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig. 

  

4.4 We brengen onze 
verplichte en autonome 
begrotingsposten 
concreter in beeld. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

4.4 We zorgen voor een 
materieel sluitende 
(meerjaren)begroting. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

4.5 Onderzoek over welke 
voorzieningen tot het 
basisvoorzieningennive
au binnen onze 
gemeente behoren en 
welke door de 
voorzieningen in de 
regio vervuld worden. 

  0   i 25.000       

4.5 Geactualiseerde 
subsidieverordening 
met passages over 
maatschappelijke 
doelen. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig. 

  

4.5 We gaan het jeugd- en 
jongerenwerk volgens 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
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de huidige inzichten 
vormgegeven, waarbij 
bekeken zal worden of 
een zelfstandig 
jongerencentrum nog 
bij deze vraag past. We 
willen kijken naar een 
beter alternatief. 

neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

4.5 We willen analoog aan 
het recycleplein kijken 
of onze voorzieningen 
regionaal beter kunnen 
worden benut, 
waardoor wellicht ook 
financiële voordelen 
ontstaan voor de 
exploitatie ervan. 

  0        binnen bestaand 
budget / budgettair 
neutraal / geen 
aanvullende 
middelen nodig 

  

4.6 We gaan opgavegericht 
werken. 

  0   i 25.000       

4.6 We ontwikkelen het  
werken via 
participatieve  trajecten 
door. 

  0        nog te bepalen   

4.6 We maken een 
beleidskader 
gebaseerd op de 
participatieladder. 

  0   i 15.000       

               

 Totaal 100.000 0 100.000    721.00
0 

85.00
0 

71.89
0 

71.70
1 

   

               

      incidentee
l 

i 721.00
0 

25.00
0 

0 0    

      structuree
l 

s 0 60.00
0 

71.89
0 

71.70
1 

   

      Totaal  721.00
0 

85.00
0 

71.89
0 

71.70
1 

   

 


