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Kleurenstatus investeringen 

Lopende investeringen 

Investeren is het doen van uitgaven in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Hieronder treft u een overzicht aan van de op dit moment lopende investeringen met een duiding van 
de stand van zaken. 

 

Lopende investeringen 

71028003 Auto Pick-up 2022 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het voertuig is in Nederland, staat bij leverancier van de gladheidbestrijding voor aanbouw van 
strooier en sneeuwschuif De verwachte levering  en rekening is in het tweede kwartaal van 2023. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71028004 Skatebaan jongeren 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Nog niet gestart. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71028006 Project Flora 23 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen rondom het Van Tuijllplein en in de Betulastraat en 
Notenstraat bieden bij uitstek mogelijkheden en kansen om rondom de nieuwbouw de openbare 
ruimte te vernieuwen en te optimaliseren. Zo wordt de riolering uit de jaren '60 gerenoveerd en wordt 
voor het regenwater een apart riool aangelegd. Maar ook zal er aandacht zijn voor méér groen (gelet 
op klimaatverandering) en wordt tevens bezien in hoeverre extra parkeerplaatsen kunnen worden 
gerealiseerd (een wens van omwonenden) en er uitnodigende ontmoetingsplekken kunnen worden 
gecreeerd.  
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De corporatie verwacht eind 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw 1e fase (Notenstraat en 
Betulastraat). Gemeente sluit hierop aan met het inrichten van de nieuwe openbare ruimte.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit 
Watertakenplan en Rehabilitatie Wegen. Ook de corporatie levert een bijdrage, zoals vastgelegd in 
een met Stichting WIJ in mei 2022 gesloten samenwerkingsovereenkomst.  

Getracht wordt om zo snel mogelijk inzage te verkrijgen in de totale financiele opgave in de openbare 
ruimte, waarna bezien wordt of en op welke wijze eventueel aanvullende middelen beschikbaar 
gesteld kunnen worden.    

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

De tochtsluis is gerealiseerd en daarmee is het project nagenoeg afgerond. Enkel het maken van de 
zitbankjes in de nissen staat nog te doen. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor het realiseren van de bankjes in de 
nissen bij de raadzaal. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het onderzoek naar de huisvesting voor de ambtelijke organisatie is afgerond. Dit heeft er toegeleid 
dat besloten is om een bestaand kantoorgebouw aan te kopen ten behoeve van de ambtelijke- en 
bestuurlijke organisatie. De financiele middelen hiervoor zijn in september 2022 door de raad 
beschikbaar gesteld. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De voorbereiding om te kunnen verhuizen vergende meer tijd dan in eerste instantie verwacht. De 
verhuizing zal plaatsvinden voor 20 februari 2023. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de transformatie van het kantoorpand 
Leigraafseweg 8 naar Stadskantoor. De raming hiervoor en de middelen die vrij gemaakt zijn moeten 
toereikend zijn voor deze transformatie. 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de marktprijzen de afgelopen periode enorm zijn gestegen.  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De eerste fase van de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar een multifunctioneel 
te gebruiken stadskantoor is in uitvoering genomen. Deze fase betreft de huisvesting van de 
ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Een interieur architect heeft een ontwerp gemaakt de 
stuurgroep bewaakt de gewenste kwaliteit. 

De tweede fase betreft de huisvesting van de maatschappelijke organisaties uit de Linie 4, de 
bibliotheek, het klantcontactcentrum (KCC) en het stadsarchief. Ook hiervoor wordt, in samenspraak 
met de toekomstige gebruikers, een ontwerp gemaakt door de interieur architect en wordt de kwaliteit 
bewaakt door de stuurgroep. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De eerste fase wordt opgeleverd in februari 2023.  
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De tweede fase is wordt voorbereid in de eerste helft 2023 waarna de uitvoering ter hand wordt 
genomen. Een definitieve planning wordt nog opgesteld. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 Voor de transformatie van het kantoorgebouw naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor 
heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen moeten voldoende zijn voor de 
transformatie, dit staat echter wel onder druk vanwege de stijgende prijzen.   

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening  zijn  uitgevoerd en projecten op basis 
van programma DWD zijn afgerond. 
Kan geen einddatum invoeren, het krediet kan afgerond worden. 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

De projecten op basis van het programma DWD zijn in 2021 afgerond.  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71041002 ICT Omgevingswet 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De uitvoering van de wettelijke taak wordt samen met landelijke ketenpartners en onder toezicht van 
en aansluit eisen door Logius uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De uitvoering van de wettelijke taak verloopt door landelijk uitstel van de invoering van de wet 
ruimschoots binnen de planning. Het project is gestart in februari 2020. Besloten is niet te wachten en 
de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zo snel mogelijk af te ronden. De testfase is 
afgerond.  De aansluiting op het DSO in de productieomgeving is afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Naar verwachting is het restant krediet voor 2023 nog nodig als de invoering van de wet nog 
verrassingen gaat opleveren. De verwachting is dat de ramingen aan kosten toereikend blijven en het 
verzoek is om deze beschikbaar te houden. 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71041003 HR automatisteringssysteem Motion 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71041004 Belastingapplicatie 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

De migratie van GISVG naar SaaS Belastingen (wettelijke taak) wordt samen met de leverancier, de 
werkgroep en landelijke ketenpartners onder toezicht van de aansluiteisen waarderingskamer 
uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De uitvoering van de migratie verloopt door uitstel ondersteuning op GISVG en landelijke uitstel 
koppeling BRK niet volgens verwachte planning. Het uitstel heeft geen directe gevolgen voor de 
uitvoering van de wettelijke taak. 
Het uitstel heeft wel als gevolg dat de uitvoering van de migratie doorschuift naar april 2023. 
Er wordt nu gestart na de termijn voor bezwaren op het draaien van de belastingenrun. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het geraamde krediet is niet dekkend aangevraagd. 
De werkelijke kosten migratie GISVG naar SaaS Belastingen is  na onderhandelingen uitgekomen op 
€ 79.800,52, een tekort van € 3.300,52 
Niet aangevraagd bij de migratie maar wel wettelijk verplicht uit te voeren zijn: 
- de upgrade koppeling BRK van v1.0 naar 2.0 met werkelijk kosten na onderhandelingen á € 
12.413,70; 
- de landelijke koppeling LVWOZ met werkelijke kosten na onderhandelingen á € 15.680,00 
Het krediet ophogen met € 31.395,00 en overhevelen naar 2023. 
 
Het team Belastingen gevraagd om binnen de termijn van uitstel, extra krediet aan te vragen. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het werk is opgeleverd . Onderhoudstermijn is verlopen . Aan beheer en onderhoud (team 
leefomgeving) heeft overdracht plaatsgevonden. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Krediet kan worden afgesloten. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Planning compensatie 
eerdere gekapte bomen vindt plaatst in  Q4 2023.  Daarvoor is een omgevingsvergunning 
noodzakelijk die momenteel in de maak is. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Laatste deel subsidie 
vanuit de provincie Gelderland is ontvangen. Krediet nog niet afsluiten. Pas nadat bomen zijn 
gecompenseerd. Zie ook TIJD 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Eerste ontwerp gereed. Participatie nagenoeg afgerond. Ontwerpfase afgerond. Nieuw uitgangspunt 
en akkoord B&W: groot deel GOW50 wordt afgeschaald naar GOW 30. Q4 2022 zal worden benut om 
het ontwerp om te zetten in bestek en tekeningen. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

DO is gereed. Aanbesteding volgt voor zomervakantie. Streefdatum start uitvoering: september 2023 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de toereikendheid van het oorspronkelijke krediet 
onzeker.  Eind oktober ligt er een nieuwe raming. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Er zijn onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Deze middelen zijn gereserveerd voor een aantal deelprojecten. Nog niet duidelijk is voor welke 
deelprojecten deze worden ingezet.  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Zie geld 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Er ligt een SO. Op basis hiervan is een SKK raming opgesteld. Budget is niet toereikend genoeg. 
Project is on hold gezet. In kadernota zal benodigd aanvullend krediet worden naangevraagd.  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jaap de Boer 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jaap de Boer 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Pilotproject in Molenwijk is samen met inwoners van start gegaan onder begeleiding van externe partij 
Warkhouse 
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Door de corona wordt de planning niet gehaald. De Participatie werkwijze kan niet zonder direct in 
contact te zijn met de bewoners 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Met corona is deze aanpak niet uitvoerbaar. gestoeld op echt contact met de bewoner 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd in het huidige watertakenplan. Projecten 
in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de 
diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het watertakenplan. 

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

De boekingen uit 2021 worden overgezet naar 2022. Dit gebeurd door Financieen. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71241012 Investering riolering 2022 (AT 40 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige watertakenplan 
Olburgen. 

Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen. 

Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd 
van het watertakenplan. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Jaarlijks wordt er tijdens de looptijd van het watertakenplan Olburgen geld vrijgemaakt voor de diverse 
projecten Geld wat overblijft kan worden overgeheveld worden naar het volgende jaar. De looptijd van 
een project kan over meerdere jaren lopen. En het kan zijn dat projecten nog niet uitgevoerd zijn. 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71241014 Investering riolering 2022 (AT 5 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige vastgestelde 
Watertakenplan. Het opstellen van een nieuw watertakenplan met bijbehorend kostendekkingsplan en 
uitvoeringsprogramma is een project wat op deze investering kan worden afgeboekt. 

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Deze investering moet nog worden aangevuld met de boekingen van 2021. Dit is nog niet gebeurd 
door financiën.  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 
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71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De oorspronkelijke doelen worden bijgesteld omdat deze financieel niet haalbaar bleken. Gekeken 
wordt of er nog mogelijkheden zijn (na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken) samen 
met de inwoners woningen aardgasvrij- ready te maken.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting 
Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de 
uitvoering hiervan wordt  rekening gehouden  met klimaatverandering, door onder andere de aanleg 
van een gescheiden rioolsysteem.  Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 
'vastgehouden'. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De te nemen maatregelen in het openbaar gebied zijn binnen het beschikbaar gestelde 
projectbudget  gerealiseerd. 

  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting 
Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd.  
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Medio 2022 is de herinrichting van de openbare ruimte rondom de laatste 25 woningen voltooid. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Binnen het toegekende projectbudget uit het Watertakenplan zijn de maatregelen uitgevoerd. 

  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein 
Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden 
en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, 
willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor 
de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.  

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Hoewel Corona de planvoorbereidingen hebben bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 
'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de 
herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. In januari 2021 
wordt de uitvoering ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden,  waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze 
winkels toegankelijk te houden. 

In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en 
verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de her in 
te richten winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de 
winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart 
om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool 
vervangen. Veel langer uitstel is  gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten 
we dat dit bedrag toereikend is. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De herinrichting van de Kloostertuin voorziet in de aanleg van méér parkeerplaatsen en een betere 
scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg  is/wordt geanticipeerd op de 
uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Eind juni 2021 is de parkeerplaats grotendeels opgeleverd. De inrichting ter hoogte van AH is voor 
onbepaalde tijd opgeschort. Eerst moet hier namelijk nog de uitbreiding van deze supermarkt worden 
gerealiseerd. De eerdere verwachting van de ondernemer dat hij in 2023 daadwerkelijk zou  starten, 
zodat aansluitend de bestrating en het groen in opdracht van de gemeente kan worden aangelegd, 
moet worden bijgesteld. Meer waarschijnlijk is nu dat hij in 2024 met de werkzaamheden begint. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Uitvoering van de nog resterende werkzaamheden (ná oplevering uitbreiding AH) vindt plaats  binnen 
het hiervoor beschikbaar gestelde budget. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Van de 40 extra geplande parkeerplaatsen gaan we er nu 27 realiseren. 13 parkeerplaatsen worden 
(voorlopig) niet aangelegd. Tegen de verleende omgevingsvergunning voor deze 13 parkeerplaatsen 
is door bewoners beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank wordt 
afgewacht. In juni 2023 volgt uitspraak. 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Deel 1 - Uitvoering 27 parkeerplaatsen - uitgevoerd en opgeleverd. Deel 2 volgt na uitspraak rechter.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

We bevinden ons in extra fase om werk af te ronden. Eind april 2023 kan het werk worden opgeleverd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Aannemer claimt meerkosten irt oorlog in Oekraine. Gemeente Doesburg is aangesloten bij inkoop 
Doetinchem. Wij sluiten ons aan bij inkoop Doetinchem op welke wijze er met aannemer verrekend 
gaat worden. CBS indexering is van toepassing verklaard. Extra kosten worden verwacht voor geven 
van extra fase waarin we ons nu bevinden. Op dit moment nog niet duidelijk wat daar de uitkomst van 
gaat worden. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: 

1.  Groenrenovatie: 1e fase en 2e fase van de  groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is 
gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 
2023. 

2.  Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst 
opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten 
zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart 
en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. 

3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met 
één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar 
uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de 
werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand 
op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar 
verwachting eind 2023 afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Tijdens de Begrotingsraad is – op basis van een visiekaart i.c.m. een groenrenovatieplan - via de 
Programmabegroting 2020 -2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Naar 
Buiten in Beinum. Daarnaast zijn via de resultaatbestemming jaarrekening 2021 extra middelen 
beschikbaar gesteld waardoor de hele visie gerealiseerd kan worden. Hier wordt op dit moment 
uitvoering aan gegeven. 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Op een voormalige bedrijfslocatie aan de Koppelweg worden  55 middeldure tot dure koopwoningen 
gerealiseerd. Door de ontwikkelaar is hiervoor een perceel gemeentegrond aangekocht, waarvan de 
hiervoor minimaal te betalen koopsom is vastgelegd in een in maart 2018 gesloten 
realisatieovereenkomst.    

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Medio 2020 is de ontwikkelaar gestart met de nieuwbouw, nadat hij hieraan voorafgaand een perceel 
gemeentegrond heeft aangekocht. De woningbouw loopt volgens planning. De laatste fase woningen 
wordt  medio 2023 opgeleverd, waarna in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar de openbare 
ruimte rondom de woningen wordt ingericht. Verwachting is dat rond de jaarwisseling 2023-2024 deze 
openbare ruimte formeel wordt overgedragen aan de gemeente, waarna het beheer en onderhoud 
vanaf dat moment (met inachtneming van garantietermijnen) voor rekening van de gemeente komt.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten kunnen volledig worden bekostigd uit de 
netto verkoopopbrengst van de bouwgrond. .  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 
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Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71331001 Civiele kunstwerken 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

72110001 Verkeersveiligheidsplan 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Uitvoering loopt conform planning 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoering loopt conform planning 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

78100106 Woning Koppelweg 22 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Op de locatie van de voormalige stadswerf worden 13 dure koopwoningen gerealiseerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

In 2022 is conform afspraak -vastgelegd in een realisatieovereenkomst- de locatie door de gemeenten 
bouwrijp gemaakt. De bouwpercelen zijn verkocht aan de ontwikkelaar, waarna eind 2022 is gestart 
met de bouw. Verwachting is dat eind 2023 de woningen worden opgeleverd, waarna de gemeente 
'aan de lat staat' voor het inrichtingen van de openbare ruimte rondom de woningen.  
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Gemeente is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. De hiervoor te 
leveren prestaties, maar ook de opbrengsten van de verkoop van bouwkavels zijn vervat in een 
inmiddels vastgestelde 1e wijziging van de financiele grondexploitatie. De grondopbrengst is ruim 
voldoende om hieruit alle gemeentelijke kosten te betalen.  In 2024 kan het project worden voltooid, 
de grondexploitatie worden afgesloten en het netto bedrijfsresultaat formeel worden gestort in de 
Algemene Middelen.  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Met de eigenaren van LOC17 BV is contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een 
voorzieningengebouw realiseert, die dan door de gemeente wordt gehuurd. Desgevraagd staan de 
eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak. Dit geeft de gemeente de 
mogelijkheid om op andere wijze de modernisering van het voorzieningengebouw te realiseren.   

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Met verschillende partijen zijn gesprekken gevoerd over de wijze waarop de haven kan worden 
geoptimaliseerd, en daarmee kosten bespaard en opbrengsten verhoogd. Streven is om in 2023 
hiervoor een plan van aanpak vast te stellen en voorts -na akkoord tot een gefaseerde uitvoering over 
te gaan.  
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de gemeentelijke investeringen bekostigd kunnen worden uit 
a) de voorziening voor groot onderhoud en vervangingsinvestering en b) uit het resterende  budget, 
gereserveerd voor aanpassingen  Turfhaven. . Dit budget wordt -zolang nog niet kan worden 
overgegaan tot realisatie- overgeheveld naar 2023 (e.v.) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Met de transformatie van bedrijventerrein Koppelweg in een overwegend woongebied is er aanleiding 
om de aangrenzende weg (traject Koppelweg tussen Barend Ubbinkweg en Looiersweg) opnieuw in 
te richten met in ieder geval een voetpad.  Aanpassing van het wegtracé wordt tegelijk aangegrepen 
om de gehele weg te vernieuwen en het riool aan te passen. Riool en weg dateren uit de jaren '60 en 
behoeven nodig een "opknapbeurt".     

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De planvoorbereiding -gestart in de 2de helft van 2022 - heeft enige vertraging opgelopen, omdat er 
eerst duidelijkheid moet komen over hoe en andere wegen binnen de bebouwde kom idealiter moeten 
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worden gecategoriseerd. En dit is ingegeven door de tendens -ingegeven door bewoners- om op 
steeds meer wegen de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u.     

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor vervanging van de weg (inclusief fundering) en voor het renoveren van het riool (inclusief 
afkoppeling van het regenwater) zijn budgetten gereserveerd in respectievelijk de voorzieningen 
wegenrehabilitatie en watertakenplan.  Voor de meerkosten, zoals de aanleg van een voetpad, moet 
t.z.t. geld beschikbaar worden gesteld uit de Algemene middelen. De Algemene middelen worden 
(zijn) hiervoor ruimschoots "gevoed" met de netto-opbrengsten uit de woningbouwprojecten De 
Sluyswachter en De Havenmeester. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71040006 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Installaties 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71040007 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Inrichting 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71040008 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71241013 Investering riolering 2022 (AT 15 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 


