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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:  

 het versterken van de ambtelijke organisatie; 

 aantrekkelijk werkgeverschap;  

 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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 
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1. Peter Werkman 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

Wat willen we bereiken? 
L 4.2 We brengen de basis op orde. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Peter Stuart 

Teamleider/Budgethouder 

1. Mirjan Scheltema 
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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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Peter Stuart 

Teamleider/Budgethouder 

1. Mirjan Scheltema 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marco Heinst 

Teamleider/Budgethouder 

1. Mirjan Scheltema 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marco Heinst 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marinus Lenselink 

Teamleider/Budgethouder 

1. Mirjan Scheltema 

Wat willen we bereiken? 
L 4.4 We willen ruimte binnen  de bestaande begroting creëren. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Hans Visser 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Hans Visser 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

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

 

Kwaliteit (indicator) 



Pagina 8 van 15 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Hans Visser 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

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 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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marjel Willekes 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Harm Schuiling 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marjel Willekes 

Teamleider/Budgethouder 



Pagina 11 van 15 

1. Marc Schumm 

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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Harm Schuiling 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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 gaan opgavegericht werken. 

Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jessica Tonneyck 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 



Pagina 13 van 15 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Laura van der Lecq 

Teamleider/Budgethouder 

1. Mirjan Scheltema 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Laura van der Lecq 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

Wat gaat het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2021 
Realisatie 

2022 
Prim. Begr. 
2023[2023] 

Begrotingswijzigingen 
2023 totaal 

BGR 2023 
na wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 2023 

Lasten         

0.1 
Bestuur 

 932.227 1.066.066 933.154 0 933.154 308.479 624.675 

0.10 
Mutaties 
reserves 

 1.266.932 3.708.157 912.257 -1.094.000 -181.743 0 -181.743 

0.4 
Overhead 

 5.470.953 6.137.680 5.958.583 284.000 6.242.583 3.884.737 2.357.846 

0.5 
Treasury 

 4.567 24.108 3.398 0 3.398 0 3.398 

Totaal 
Lasten 

 7.674.679 10.936.011 7.807.392 -810.000 6.997.392 4.193.216 2.804.176 

Baten         

0.1 
Bestuur 

 573.696 0 0 0 0 0 0 

0.10 
Mutaties 
reserves 

 2.790.962 4.140.110 829.836 0 829.836 0 829.836 

0.4 
Overhead 

 149.274 202.472 733 0 733 41.075 -40.342 

0.5 
Treasury 

 247.085 343.108 269.435 0 269.435 210.610 58.825 

Totaal 
Baten 

 3.761.017 4.685.690 1.100.004 0 1.100.004 251.685 848.319 

Resultaat  -3.913.662 -6.250.321 -6.707.388 810.000 -5.897.388 -3.941.531 -1.955.857 

 

BBV beleidsindicatoren 

Geen. 


