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Inleiding 
Inleiding 

Dit is de integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR). In deze IVR kunt u de actuele stand van 
zaken volgen van: 

 Onze programmadoelen uit de programmabegroting en de onderliggende maatregelen vanuit 
het collegeprogramma 2022-2026 "Doesburg op weg naar de toekomst" 

 Investeringskredieten 

 Voorzieningen 

 Reserves 

 Budgetten 

De status van de maatregelen wordt o.a. geduid door middel van de kleurenmethode: 

  
GROEN 

 De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders 
(kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) 
gerealiseerd. 

  
ORANJ
E 

 Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af 
van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld). 
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ROOD 

 Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat 
(kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af 
van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is. 

  
GRIJS 

 De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing. 

De programma's bevatten een overzicht met de stand van zaken van de betreffende 
programmadoelen en de maatregelen vanuit het collegeprogramma 2022-2026 (wat willen we 
bereiken en wat gaan we daar voor doen?), een financieel overzicht met actuele realisatiecijfers (wat 
mag het kosten?) en een overzicht van de relevante verplichte BBV beleidsindicatoren in vergelijking 
tot gemeenten in Gelderland, Nederland en gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk 
karakter. 

Programma 1 Evenwichtig en 
leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 
Korte beschrijving 

Doesburg is woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en 
klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. 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. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en 
jonge gezinnen.  

De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte 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 dus voor een veilig 
wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, 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. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Antoon van Buren 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Harm Schuiling 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jessica Tonneyck 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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 creëren veiligere oversteekplaatsen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jan van den Brink 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

M 1.2 We komen met een inventarisatie van de wegencategoriën. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jaap de Boer 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

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

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jan van den Brink 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

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 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. 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jessica Tonneyck 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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

tijdelijk gebruik bij evenementen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

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 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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Harm Schuiling 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 
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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 gaan  bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat 

wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jan van den Brink 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

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. 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Petra Oortgiese 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Harm Schuiling 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jaap de Boer 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

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

daarin opgenomen werklijnen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jessica Tonneyck 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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). 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. André Kersten 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 
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Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdee

l 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2022 
Prim. 
Begr. 

2023[2023
] 

Begrotingswijziginge
n 2023 totaal 

BGR 
2023 na 
wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 
2023 

Lasten         

0.2 Burgerzaken  289.269 306.172 299.038 0 299.038 31.361 267.677 

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

 796.614 1.247.811 693.756 0 693.756 518.883 174.873 

1.2 Openbare orde 
en veiligheid 

 253.082 271.234 277.026 0 277.026 8.321 268.705 

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 1.658.21
2 

1.117.937 1.248.438 4.500 1.252.93
8 

228.837 1.024.10
1 

2.2 Parkeren  134.075 67.457 68.841 100.000 168.841 25.395 143.446 

2.5 Openbaar 
vervoer 

 545 524 2.056 0 2.056 297 1.759 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 278.160 349.171 266.111 0 266.111 116.444 149.667 

5.2 
Sportaccommodatie
s 

 601.115 655.639 672.509 30.000 702.509 464.940 237.569 

5.6 Media  253.941 240.215 223.350 17.540 240.890 119.635 121.255 

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 1.145.32
4 

1.201.908 1.005.466 82.000 1.087.46
6 

248.624 838.842 

7.2 Riolering  446.265 744.820 677.266 25.000 702.266 64.894 637.372 

7.3 Afval  1.237.56
8 

1.389.086 1.234.232 0 1.234.23
2 

359.623 874.609 

7.4 Milieubeheer  789.182 802.226 389.433 816.000 1.205.43
3 

365.881 839.552 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 154.801 147.257 144.383 0 144.383 10.827 133.556 

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

 368.627 496.875 256.615 46.000 302.615 129.965 172.650 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 613.165 1.458.636 3.227 0 3.227 3.718 -491 

8.3 Wonen en 
bouwen 

 481.095 412.941 449.953 450.000 899.953 45.816 854.137 

Totaal Lasten  9.501.04
0 

10.909.90
7 

7.911.700 1.571.040 9.482.74
0 

2.743.46
1 

6.739.27
9 

Baten         

0.2 Burgerzaken  137.340 157.835 139.917 0 139.917 32.263 107.654 

0.63 
Parkeerbelasting 

 451.597 492.339 569.226 -43.000 526.226 280.107 246.119 

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

 24.305 521.594 7.838 0 7.838 2.600.00
0 

-
2.592.16

2 

1.2 Openbare orde 
en veiligheid 

 21.599 3.453 15.213 0 15.213 5.044 10.169 

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 1.094.90
7 

172.598 42.965 0 42.965 26.672 16.293 



Pagina 19 van 167 

Exploitatie Organisatieonderdee
l 

Realisatie 
2021 

Realisatie 
2022 

Prim. 
Begr. 

2023[2023
] 

Begrotingswijziginge
n 2023 totaal 

BGR 
2023 na 
wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 
2023 

2.2 Parkeren  60.180 0 0 0 0 0 0 

2.4 Economische 
havens en 
waterwegen 

 0 0 149 0 149 0 149 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 42.202 100.999 8.334 0 8.334 10.000 -1.666 

5.2 
Sportaccommodatie
s 

 61.069 144.234 66.719 0 66.719 358 66.361 

5.6 Media  0 0 0 11.540 11.540 11.540 0 

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 407 407 133 3.500 3.633 3.907 -274 

7.2 Riolering  1.118.28
9 

1.176.201 1.302.527 0 1.302.52
7 

357.450 945.077 

7.3 Afval  1.919.81
3 

1.894.072 1.875.006 0 1.875.00
6 

1.305.67
9 

569.327 

7.4 Milieubeheer  157.919 56.231 0 0 0 256.939 -256.939 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 74.978 71.601 68.781 0 68.781 38.151 30.630 

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

 207.689 238.152 847 0 847 0 847 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 738.334 1.848.061 3.964 0 3.964 0 3.964 

8.3 Wonen en 
bouwen 

 444.672 213.149 367.341 -250.000 117.341 21.489 95.852 

Totaal Baten  6.555.29
8 

7.090.924 4.468.960 -277.960 4.191.00
0 

4.949.59
9 

-758.599 

Resultaat  -
2.945.74

1 

-3.818.983 -3.442.740 -1.849.000 -
5.291.74

0 

2.206.13
9 

-
7.497.87

9 

 

BBV beleidsindicatoren 

Verwijzingen HALT: 
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die 
een licht strafbaar vergrijp 
plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende 
Halt-straf. Zij krijgen 
leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen 
jongeren rechtzetten wat zij fout 
hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 
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Misdrijven - Geweldsmisdrijven: 
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, 
levensdelicten zoals moord en doodslag 
en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 

 

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte): 
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en 
het openbaar gezag. Voorbeelden 
van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- 
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en lokaalvredebreuk, deelneming 
aan een  criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie 
en het doen van een valse aangifte. 
Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict 
mensensmokkel worden deze twee 
delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 

 

Misdrijven - Diefstallen uit woning: 
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Misdrijven - Winkeldiefstallen: 

 

Niet-sporters: 
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 
jaar en ouder dat niet minstens één 
keer per week aan sport doet. 

 

Omvang huishoudelijk restafval: 
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 
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Percentage berekende hernieuwbare elektriciteit: 

 

Gemiddelde WOZ waarde: 
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 
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Nieuw gebouwde woningen: 
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 

 

Demografische druk: 
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. 
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Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden: 
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan 
woonlasten. 

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: 
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan 
woonlasten. 
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Programma 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 
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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 
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. 
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken? 
Wat willen we bereiken? 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Linde Schipper 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Petra Oortgiese 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marjel Willekes 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Petra Oortgiese 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marc Schumm 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marjel Willekes 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marc Schumm 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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. 
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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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Simon Cremer 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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. 
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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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Simon Cremer 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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. 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Simon Cremer 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marco Heinst 

Teamleider/Budgethouder 

1. Mirjan Scheltema 

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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marjel Willekes 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Marinus Lenselink 

Teamleider/Budgethouder 

1. Mirjan Scheltema 
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Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderde

el 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2022 
Prim. 
Begr. 

2023[202
3] 

Begrotingswijziging
en 2023 totaal 

BGR 2023 
na 

wijziging 

Realisati
e 2023 

Saldo 
2023 

Lasten         

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

 568 569 600 0 600 619 -19 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 168.933 179.390 156.670 0 156.670 393 156.277 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 942.652 1.209.987 768.769 0 768.769 318.108 450.661 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 996.584 993.975 1.097.496 40.000 1.137.496 336.593 800.903 

6.2 Wijkteams  636.656 670.556 719.010 0 719.010 177.961 541.049 

6.3 
Inkomensregelingen 

 5.754.983 6.794.796 5.877.047 25.000 5.902.047 1.370.98
8 

4.531.059 

6.4 Begeleide 
participatie 

 1.709.494 1.427.146 1.685.335 0 1.685.335 701.550 983.785 

6.5 Arbeidsparticipatie  865.906 894.323 950.439 15.000 965.439 202.832 762.607 

6.6 
Maatwerkvoorzieninge
n (WMO) 

 562.657 531.093 561.229 0 561.229 129.280 431.949 

6.71 
Maatwerkdienstverleni
ng 18+ 

 3.044.990 3.114.133 3.622.819 0 3.622.819 558.308 3.064.511 

6.72 
Maatwerkdienstverleni
ng 18- 

 3.989.015 5.594.771 5.146.691 23.073 5.169.764 725.300 4.444.464 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

 95.181 65.341 103.344 0 103.344 60.793 42.551 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

 27.545 24.070 28.070 0 28.070 0 28.070 

7.1 Volksgezondheid  365.260 380.340 428.884 0 428.884 223.982 204.902 

Totaal Lasten  19.160.42
4 

21.880.49
1 

21.146.40
3 

103.073 21.249.47
6 

4.806.70
6 

16.442.77
0 

Baten         

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 11.277 11.277 11.300 0 11.300 0 11.300 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 333.808 568.393 30.000 0 30.000 111.655 -81.655 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 12.160 68 0 0 0 0 0 

6.3 
Inkomensregelingen 

 4.627.536 3.789.637 4.369.979 0 4.369.979 1.235.38
1 

3.134.598 

6.5 Arbeidsparticipatie  127.716 196.497 180.978 0 180.978 69.374 111.604 

6.6 
Maatwerkvoorzieninge
n (WMO) 

 263.871 -2.642 8.296 0 8.296 0 8.296 

6.71 
Maatwerkdienstverleni
ng 18+ 

 152.401 120.459 352.664 0 352.664 39.800 312.864 
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Exploitatie Organisatieonderde
el 

Realisatie 
2021 

Realisatie 
2022 

Prim. 
Begr. 

2023[202
3] 

Begrotingswijziging
en 2023 totaal 

BGR 2023 
na 

wijziging 

Realisati
e 2023 

Saldo 
2023 

Totaal Baten  5.528.769 4.683.690 4.953.217 0 4.953.217 1.456.21
0 

3.497.007 

Resultaat  -
13.631.65

5 

-
17.196.80

1 

-
16.193.18

6 

-103.073 -
16.296.25

9 

-
3.350.49

6 

-
12.945.76

3 

 

BBV beleidsindicatoren 

Absoluut verzuim: 
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet 
op een school of instelling 
staat ingeschreven. 

 

Relatief verzuim: 
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar 
gedurende een bepaalde tijd de 
lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. 
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Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers): 
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil 
zeggen zonder startkwalificatie, 
het onderwijs verlaat. 

 

Banen: 
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als 
uitzendkrachten. De indicator 
betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 
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Jongeren met een delict voor de rechter: 
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 

 

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin: 
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen. Bijstandshuishouden is een 
huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier 
uitkeringen aan huishoudens op 
grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit 
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bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. 

 

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren: 
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en 
tegelijkertijd geen baan hebben 
als werknemer volgens de Polisadministratie. 
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Netto arbeidsparticipatie: 
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) 
beroepsbevolking. 

 

Jongeren met jeugdbescherming: 
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode 
een maatregel door de rechter 
dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend 
oplegt. Dat gebeurt als een 
gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet 
voldoende helpt. Een kind 
of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt 
de hulp of zorg voortgezet 
tot de leeftijd van 23 jaar. 
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Personen met een bijstandsuitkering: 
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de 
Participatiewet (vanaf 2015). 
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. 
Ook de uitkeringen aan dak- en 
thuislozen zijn niet inbegrepen. 

 

Lopende re-integratievoorzieningen: 
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 
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Jongeren met jeugdhulp: 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp 
is de hulp en zorg zoals deze 
bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun 
ouders bij psychische, psychosociale 
en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van 
de ouders. 
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Jongeren met jeugdreclassering: 
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren (12-23 jaar). 
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor 
hun 18e verjaardag met de 
politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid 
van de dader of de 
omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij 
jongvolwassenen met een verstandelijke 
beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 
tot en met 23 jaar. De jongere 
krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij 
opnieuw de fout ingaat. 
Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. 
Jeugdreclassering kan ook op initiatief van 
de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan 
doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. 

 

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo: 
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een 
vorm van specialistische 
ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het 
referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 
deelnemende gemeen. 
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Programma 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. 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Anoek Petit 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Anoek Petit 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Anoek Petit 

Teamleider/Budgethouder 



Pagina 51 van 167 

1. Jessica Tonneyck 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Anoek Petit 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Anoek Petit 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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 komen met een voorstel voor de opvolging van de SCBD. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Anoek Petit 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jessica Tonneyck 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

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.  

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Jessica Tonneyck 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

Wat willen we bereiken? 
L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund. 
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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) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

1. Anoek Petit 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 
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Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2021 
Realisatie 

2022 
Prim. Begr. 
2023[2023] 

Begrotingswijzigingen 
2023 totaal 

BGR 
2023 na 
wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 
2023 

Lasten         

2.3 Recreatieve 
havens 

 111.586 105.432 116.856 0 116.856 10.048 106.808 

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 142.178 159.082 150.044 25.000 175.044 3.364 171.680 

3.3 Bedrijvenloket 
en 
bedrijfsregelingen 

 66.183 12.368 13.372 0 13.372 1.029 12.343 

3.4 Economische 
promotie 

 222.870 203.317 216.212 235.000 451.212 94.734 356.478 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie 
en 
cultuurparticipatie 

 57.951 67.784 49.540 3.500 53.040 21.008 32.032 

5.4 Musea  173.694 167.689 187.839 0 187.839 83.898 103.941 

5.5 Cultureel 
erfgoed 

 126.493 195.504 162.243 105.000 267.243 49.164 218.079 

Totaal Lasten  900.955 911.176 896.106 368.500 1.264.606 263.245 1.001.361 

Baten         

2.3 Recreatieve 
havens 

 54.885 57.183 114.246 0 114.246 9.400 104.846 

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 40.000 10.000 0 0 0 0 0 

3.3 Bedrijvenloket 
en 
bedrijfsregelingen 

 3.653 6.674 7.828 0 7.828 3.110 4.718 

3.4 Economische 
promotie 

 422.019 321.798 429.910 0 429.910 456 429.454 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie 
en 
cultuurparticipatie 

 0 0 0 0 0 52.110 -52.110 

5.4 Musea  20.475 21.451 20.725 0 20.725 3.767 16.958 

5.5 Cultureel 
erfgoed 

 23.478 23.954 30.348 0 30.348 22.960 7.388 

Totaal Baten  564.510 441.061 603.057 0 603.057 91.803 511.254 

Resultaat  -336.446 -470.115 -293.049 -368.500 -661.549 -171.442 -490.107 

 

BBV beleidsindicatoren 

Functiemenging: 
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert 
tussen 0 (alleen wonen) 
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 
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Vestigingen (van bedrijven): 
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 

 

Programma 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 
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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 

1. Peter Werkman 

Teamleider/Budgethouder 
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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 

M 4.2 We maken een planning voor de versaasing en het verbeteren van de veiligheid en bijbehorende 

kosten inzichtelijk. 
Omschrijving (toelichting) 
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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) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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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) 

 

Geld (indicator) 
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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) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 
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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) 
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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) 

 

Tijd (indicator) 
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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 

1. Marc Schumm 
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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) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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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) 
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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) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 
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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. 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
Algemene dekkingsmiddelen 

Hieronder treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij dan o.a. om 
de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is en de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds. 
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Exploitatie Organisatieonderde
el 

Realisatie 
2021 

Realisatie 
2022 

Prim. 
Begr. 

2023[202
3] 

Begrotingswijziging
en 2023 totaal 

BGR 
2023 na 
wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 
2023 

Lasten         

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 3.683.557 0 0 0 0 0 0 

0.61 OZB woningen  187.924 192.194 167.023 0 167.023 34.075 132.948 

0.62 OZB niet-
woningen 

 15.012 2.986 5.475 0 5.475 2.625 2.850 

0.64 Belastingen 
Overig 

 96.540 86.242 76.560 0 76.560 0 76.560 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 293.328 143.525 1.249.207 -1.510.573 -261.366 4.133 -265.499 

0.9 
Vennootschapsbelasti
ng (VpB) 

 40.831 77.707 0 0 0 30.452 -30.452 

Totaal Lasten  4.317.190 502.653 1.498.265 -1.510.573 -12.308 71.285 -83.593 

Baten         

0.61 OZB woningen  1.751.360 1.793.962 1.814.326 0 1.814.326 1.854.137 -39.811 

0.62 OZB niet-
woningen 

 452.069 458.886 486.193 0 486.193 488.472 -2.279 

0.64 Belastingen 
Overig 

 631.901 146.239 175.684 0 175.684 106.178 69.506 

0.7 Algemene uitkering 
en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

 22.024.18
5 

27.137.63
5 

25.855.00
0 

0 25.855.00
0 

10.246.26
2 

15.608.73
8 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 285.180 134.325 -196.575 0 -196.575 0 -196.575 

Totaal Baten  25.144.69
4 

29.671.04
8 

28.134.62
8 

0 28.134.62
8 

12.695.04
9 

15.439.57
9 

Resultaat  20.827.50
4 

29.168.39
5 

26.636.36
3 

1.510.573 28.146.93
6 

12.623.76
4 

15.523.17
2 

 

Belangrijke financiële ontwikkelingen 
Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen 

Op grond van artikel 5 lid 3 van de door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordening 2023 
dient het college de raad vooraf te informeren als ze verwacht, dat de lasten van een programma de 
geautoriseerde lasten dreigen te overschrijden, de investeringsuitgaven van een investeringskrediet 
het geautoriseerde investeringskrediet dreigen te overschrijden of de baten van een programma de 
geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. 

In principe worden deze dreigende over- en onderschrijdingen meegenomen in de aanstaande 
integrale begrotingsbijstelling en/of de aankomende programmabegroting, tenzij de raad aangeeft 
eerder een voorstel te willen voor het wijzigen van de geautoriseerde lasten van het programma, voor 
het wijzigen van het geautoriseerde investeringskrediet, of voor het bijstellen van het beleid. 

  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR694496/1
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Lopende investeringen 
Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel) 
Stand van zaken 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 investeringen die op dit moment in uitvoering zijn: 
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Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk 
opdrachtgever 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

71028003 Auto Pick-up 
2022 

Leefomgeving  
Loes van der Meijs 
 
 

-70.000 0 -70.000 

71028004 Skatebaan 
jongeren 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-150.000 0 -150.000 

71028005 
Rehabilitatieplan 
Koppelweg 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-60.000 -23.573 -36.428 

71028006 Project Flora 
23 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-60.000 -492 -59.508 

71040002 Herinrichting 
bestuursvleugel 
Stadhuis 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-25.812 -23.449 -2.363 

71040004 Huisvesting 
Ambt. Organisatie 2021 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

72.120 0 72.120 

71040005 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-Bouw 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-2.403.500 -2.362.145 -41.355 

71040006 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-
Installaties 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-281.611 0 -281.611 

71040007 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-
Inrichting 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-528.459 0 -528.459 

71040008 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-Overige 
kosten 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-210.805 -18.599 -192.206 

71041001 Digitale 
dienstverlening en 
digitaal werken 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Loes van der Meijs 
 
 

-71 0 -71 

71041002 ICT 
Omgevingswet 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Loes van der Meijs 
 
 

-11.493 0 -11.493 

71041003 HR 
automatisteringssysteem 
Motion 2022 

Algemeen directeur 
/ 
Gemeentesecretaris 

 
Loes van der Meijs 
 
 

-25.000 -15.447 -9.553 

71041004 
Belastingapplicatie 2022 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Loes van der Meijs 
 

-76.500 0 -76.500 
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Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk 
opdrachtgever 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

 

71104001 Revitalisering 
bedrijventerrein Beinum 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-10.667 0 -10.667 

71104002 Rec Zomerweg 
Eekstraat en nw 
Eekstraat 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-110.411 -14.978 -95.433 

71104003 Reh.plan 
Angerlosew 
Bingerdenseweg en 
Breedestr 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.917.381 -41.960 -1.875.421 

71104004 
Rehabilitatieplan wegen 
2020-2023 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.374.241 0 -1.374.241 

71104006 
Rehabilitatieplan 
oranjesingel 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-102.891 -27.787 -75.104 

71111000 Beheersplan 
OV Masten 2017-2020 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-110.117 -36.100 -74.017 

71111001 Beheersplan 
OV Armaturen 2017-2020 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-392.832 -78.128 -314.704 

71111002 Beheersplan 
OV Masten 2021-2024 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-39.607 0 -39.607 

71111003 Beheersplan 
OV Armaturen 2021-2024 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-52.000 0 -52.000 

71111004 OV Binnenstad 
klassieke masten (2022) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-520.753 -101.460 -419.293 

71111005 OV Binnenstad 
klassieke armaturen 
(2022) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-612.753 -4.547 -608.206 

71179000 
Uitv.beleidsplan 
spelenbewegen en 
ontmoeten 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-73.138 0 -73.138 

71241009 Investering 
riolering 2021 (AT 40 
jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

0 198.610 -198.610 
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Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk 
opdrachtgever 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

71241012 Investering 
riolering 2022 (AT 40 
jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.794.780 -42.286 -1.752.495 

71241013 Investering 
riolering 2022 (AT 15 
jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-40.924 0 -40.924 

71241014 Investering 
riolering 2022 (AT 5 jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

26.725 -61.113 87.838 

71251001 De Ooi 
proeftuin aardgasloze 
wijk (RIJKSBIJDRAGE) 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

149.697 149.696 1 

71258000 Herinr gebied 
rond PeGe woningen 
Algemeen 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-145.501 31.374 -176.875 

71258001 Herinr gebied 
rond PeGe woningen 
Riolering 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-860.000 -554.020 -305.980 

71277000 Vitale 
Binnenstad Algemeen 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.107.099 -10.267 -1.096.832 

71277005 Vitale 
Binnenstad Kloostertuin 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-179.968 -17.009 -162.959 

71277010 Vitale 
Binnenstad De Bleek 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-93.916 -33.421 -60.495 

71277011 Vitale 
Binnenstad 
Winkelstraten 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.577.528 -741.130 -836.398 

71277015 Vitale 
Binnenstad Verkeer en 
Vervoer 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

20.081 -72.743 92.824 

71312000 Groen spelen 
en water Naar buiten in 
Beinum 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.472.857 -196.226 -1.276.631 

71314000 Project 
Koppelweg 14 
(Sluyswachter) 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-46.352 -64 -46.288 

71331001 Civiele 
kunstwerken 2022 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 

-700.000 -23.910 -676.090 
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Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk 
opdrachtgever 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

 

72110001 
Verkeersveiligheidsplan 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-144.588 -26.156 -118.432 

78100106 Woning 
Koppelweg 22 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-169.394 0 -169.394 

78100107 
Ontwikkelingen 
Turfhaven 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-86.045 0 -86.045 

Gerealiseerd resultaat   -17.370.371 -4.147.329 -13.223.042 

 

Kleurenstatus investeringen 
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. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71028004 Skatebaan jongeren 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Nog niet gestart. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 
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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.  

 

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 
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1. Jessica Tonneyck 

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

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) 
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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. 

 

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) 
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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.  

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) 
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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) 

 

 

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) 
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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. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71041003 HR automatisteringssysteem Motion 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 



Pagina 85 van 167 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

71041004 Belastingapplicatie 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

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 
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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) 

 

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 
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Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

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) 
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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 

 

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. 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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 
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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) 

 

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. 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 
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) 

 

 

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 
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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. 

 

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 
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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) 

 

 

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) 



Pagina 94 van 167 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Pilotproject in Molenwijk is samen met inwoners van start gegaan onder begeleiding van externe partij 
Warkhouse 

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) 
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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) 

 

 

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. 
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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. 

  

 

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) 
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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 

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) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 
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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.  

 

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) 
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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) 

 

 

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 
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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 

 

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) 
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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) 

 

 

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) 
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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) 

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) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Peter Werkman 

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

 

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. 



Pagina 105 van 167 

 

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. 

 

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 
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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 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71331001 Civiele kunstwerken 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

72110001 Verkeersveiligheidsplan 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Uitvoering loopt conform planning 

 

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) 
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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.  

 

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) 
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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.  

  

 

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) 
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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 
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) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

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) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

71040008 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

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) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

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) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 
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Reserves en voorzieningen 

Kleurenstatus voorzieningen 
Kleurenstatus voorzieningen 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs valt in te schatten; 

2.  Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten; 

3. Kosten die in een volgend dienstjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten 
zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. 

Voorzieningen moeten de benodigde omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en 
risico’s. Ze mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen of de risico’s, waarvoor ze zijn 
ingesteld. Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat 
wordt beschikt over door de gemeenteraad vast te stellen beheerplannen, waaruit de benodigde 
omvang blijkt. 

Deze plannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Indien bij een dergelijke actualisatie blijkt 
dat de voorziening niet meer op niveau is, dan moet door middel van extra dotaties de voorziening 
weer op peil worden gebracht. Blijkt dat de voorziening meer dan toereikend is, dan kan het te veel 
(vrijval/surplus) eenmalig ten gunste van de exploitatie worden afgeboekt. Beheerplannen moeten 
periodiek worden geactualiseerd. 

 

Ingestelde voorzieningen 

79103016 Voorz Onderh gemeentegebouwen 3016 

Omschrijving (toelichting) 

Voorziening ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van de gemeentegebouwen. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

2022 

Ook in 2022 is er weinig uitgegeven aan planmatig onderhoud, uiterst noodzakelijke werkzaamheden 
worden wel uitgevoerd. Nu er een keuze is gemaakt als gevolg van de strategische koers is gestart 
met het opstellen van nieuwe MJOP's waarbij ook investeringen met betrekking tot verduurzaming in 
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beeld worden gebracht. Deze nieuwe DMJOP's worden begin 2023 opgeleverd. De financiele 
gevolgen worden daarmee duidelijk in beeld gebracht. 

Geschiedenis 2021 en ouder: 

In 2021, weinig uitgaven planmatig onderhoud, alleen uiterst noodzakelijke werkzaamheden 
uitgevoerd. In navolging van de in 2021 vastgestelde strategische koers gestart met de 
uitvoeringsagenda lijn 1. Hierin zijn plannen gemaakt en is een lijn voorgesteld, echter nog geen 
besluit genomen voor college en raad. Dit besluit is nodig om tot een nieuwe MJOP te komen. 
Hiermee is uitsluitend het minimale onderhoud uitgevoerd, waarmee de kwaliteit 
verslechterd, echter geld niet is uitgegeven en gespaard om te besteden na 
vaststellen nieuwe MJOP. 

In 2019 is achterstallig onderhoud aan gebouwen en  installaties geconstateerd. De gewenste kwaliteit 
kan op de korte termijn niet behaald worden. Begin 2019 is de raad hierover geïnformeerd. In 2020 
zijn we gestart met het maken van een integrale  visie voor het gemeentelijke vastgoed die in 
november is vastgesteld. Op basis hiervan zijn we aan de slag gegaan met het maken van  een 
uitvoeringsplan wordt opgesteld. Afhankelijk van de gemaakte keuzes wordt een nieuw 
MJOP  opgesteld. 

Daarnaast hebben we in 2020 gewerkt  aan een gewijzigde opzet van de begroting voor beheer en 
onderhoud van het gemeentelijke vastgoed. Vanaf 2020 maken we onderscheid in kosten voor 
meerjarig gepland onderhoud, investeringen en kosten die uit de exploitatie worden betaald. Denk 
hierbij aan jaarlijks contractonderhoud en incidenten onderhoud.  De jaarlijkse dotatie aan de 
voorziening verandert hierdoor. Doel hiervan is de verbetering van het inzicht in beheer en onderhoud 
vastgoed. 

De kwaliteit van het vastgoed is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven als in 2020. Er is nog steeds sprake 
van achterstallig onderhoud aan diverse gebouwen. Er is geen groot/planmatig onderhoud uitgevoerd 
in afwachting van de uitvoeringsagenda en hierop volgend de actualisatie van de MJOP's. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Een nieuwe DMJOP is gereed in de eerste helft 2023. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

2022 
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De nieuwe DMJOP's geven duidelijkheid in de benodigde middelen voor het beheer en onderhoud van 
het gemeentelijke vastgoed. Op basis hiervan kan bekeken worden of de voorziening toereikend is of 
toereikend gemaakt moet worden. E.e.a. is afhankelijk van het resultaat in de voorziening. In het 
eerste helft 2023 komt hier duidelijkheid in. 

Geschiedenis 2021 en ouder 

In 2021, weinig uitgaven planmatig onderhoud, alleen uiterst noodzakelijke werkzaamheden 
uitgevoerd. In navolging van de in 2021 vastgestelde strategische koers gestart met de 
uitvoeringsagenda lijn 1. Hierin zijn plannen gemaakt en is een lijn voorgesteld, echter nog geen 
besluit genomen voor college en raad. Dit besluit is nodig om tot een nieuwe MJOP te komen. 

In afwachting van een nieuw MJOP uitsluitend het minimale onderhoud uitgevoerd, waarmee de 
kwaliteit verslechterd, echter geld niet is uitgegeven en gespaard om te besteden na vaststellen 
nieuwe MJOP. 

Bij de kadernota 2020 is besloten  de jaarlijkse dotatie aan de voorziening met € 150k  te verhogen. 
Het budget in de voorziening is hiermee vastgesteld op € 477k per jaar. 

De strategische koers is in november 2020 vastgesteld. Op basis daarvan is gestart met het 
uitvoeringsplan dat in 2021 wordt vastgesteld. Daarna zal een nieuw MJOP aan de raad worden 
voorgelegd. Een indicatie van de 0-lijn (handhaven bestaande bezit) en een beoogd scenario na 
afstoten enkele gebouwen is voorgelegd en maakte deel uit van het raadsvoorstel. Het budget in de 
voorzieningen is NIET toereikend voor het scenario 0-lijn. Er moet dus vastgoed worden afgestoten of 
extra budget komen. 

De afgelopen jaren is de voorziening gebruikt voor diverse kosten voor de gebouwen. Allereerst 
planmatig (groot) onderhoud. Daarnaast ook voor klein/klachtenonderhoud, contractonderhoud 
(jaarlijks terugkomend), beveiligingskosten etc. 

Echter,  kosten voor klein/klachten onderhoud en contractonderhoud vallen onder de 
gebouwexploitatie en behoren niet uit deze voorziening te  worden bekostigd. De voorziening is 
bedoeld voor planmatig onderhoud: het handhaven van het vastgoed in de huidige staat. Per 2020 is 
daarom jaarlijks een deel van de huidige dotatie aan de voorziening overgeheveld naar de 
gebouwexploitatie (boeknummers 1027, 1040, 1083, 1153, 1154, 1156, 1164, 1170 ,1194, 1214 en 
1322). Dit gaat voor 2020 om een bedrag van €226k. Deze nieuwe werkwijze is doorgevoerd in de 
begroting in oktober 2020. 

2020 is een tussenjaar waarin minimaal planmatig onderhoud is uitgevoerd. In dit jaar is het beheer 
verder op orde gebracht en is gewerkt aan de strategische koers. In 2020 zijn alleen strikt noodzakelijk 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is een deel van de voorziening ingezet om 
deskundigen in te huren voor het op orde brengen van het beheer en vormgeven van de strategische 
koers. Een overschot van € 140k is gerealiseerd in 2020. Uitgangspunt voor gebouwenbeheer is dat 
dit overgeheveld zal worden naar 2021 om achterstallige en uitgestelde onderhoud te kunnen 
bekostigen. 

In 2021 is er, met kleine uitzonderingen, geen groot/planmatig onderhoud uitgevoerd aan het 
vastgoed. Er is gewerkt aan de uitvoeringsagenda voor het vastgoed. Budget in de voorziening blijft 
onverminderd nodig voor de instandhouding van het vastgoed na het vaststellen van de 
uitvoeringsagenda en hierop volgend het nieuwe MJOP. 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79103049 VRZ riolering middelen derden 
Omschrijving (toelichting) 

Jaarlijks worden de niet gerealiseerde kapitaallasten ten opzichte van het watertakenplan op het 
product riolering gedoteerd aan deze voorziening. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De stand van de voorziening is toereikend. Bij het opstellen van het Nieuwe watertakenplan 2023-
2027 zal deze voorziening worden herzien. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

79103054 Voorz Turfhaven (incl. camperplaatsen) 3054 
Omschrijving (toelichting) 

Voorziening ter dekking van de kosten voor groot onderhoud Turfhaven, zoals steigerdelen. 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De haven brengt (vooralsnog) te weinig op om een onderhoudsreserve te kunnen vormen. Om het 
nodige onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren op enig moment, is een 
onderhoudsfonds opgericht, waarin  elk jaar een bedrag van € 20.000 wordt gedoteerd (jaarlijks te 
indexeren) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Dotaties zijn niet consequent vanaf de oplevering van de haven gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er een 
mogelijk tekort bij het uitvoeren van vervangingsinvesteringen. Mogelijk, niet noodzakelijk omdat 
anderzijds het wel eens zo zou kunnen zijn dat vervangingen pas later hoeven te worden 
gerealiseerd.  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79103003 Voorziening wegen 3003 
Omschrijving (toelichting) 

Voorziening ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van de wegen. 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Er is t.a.v.  geplande groot onderhoud 2020/2021 voordelig aanbesteed. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

79103018 Voorziening wachtgeld wethouders 3018 
Omschrijving (toelichting) 

Voorziening ter dekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen van wethouders. (Voor pensioenen 
van wethouders zijn verzekeringen afgesloten) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

In 2021 heeft geen onttrekking aan de voorzienig voor het  salaris van een voormalige wethouder 
plaatsgevonden.  

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Restant is reeds vrijgevallen in het eerste kwartaal dus niet langer van toepassing 

  

  

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79103048 Voorziening vervangingsinvestering riolering 3048 
Omschrijving (toelichting) 

Jaarlijks mag op basis van het watertakenplan een bedrag worden ‘gespaard’ voor 
vervangingsinvesteringen op het gebied van de riolering. 

 

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 

79103055 Voorziening verlofsparen 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79103056 Voorziening Pensioen Wethouders 3019 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 



Pagina 123 van 167 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

Kleurenstatus reserves 

Kleurenstatus reserves 

Reserves 

De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een 
bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde specifieke bestemming 
heeft gegeven. De algemene reserve is primair bedoeld om incidentele tegenvallers af te dekken die 
niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgevangen. 

 

Ingestelde reserves 

79101002 Algemene reserve mobiel 1002 

Omschrijving (toelichting) 

Deze reserve is primair voor opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van 
weerstandsvermogen (bufferfunctie). 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79101005 Bestemmingsreserve wegen 
Omschrijving (toelichting) 

Bestemmingsreserve ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van de wegen. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79101006 Bestemmingsreserve Wachtgeld 
Omschrijving (toelichting) 

Bestemmingsreserve ter dekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen van wethouders. (Voor 
pensioenen van wethouders zijn verzekeringen afgesloten) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 
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79101007 Bestemmingsreserve SW bedrijven 
Omschrijving (toelichting) 

Bestemmingsreserve om de compensatie  voor omzetverlies bij SW-bedrijven in 2023 (gedeeltelijk) te 
kunnen dekken. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79102015 Best Res arbeidsvoorwaardenmaatregelen 2015 
Omschrijving (toelichting) 

Dekking van incidentele uitgaven als gevolg van arbeidsvoorwaarden maatregelen, zoals Vut, 
ouderschapsverlof, seniorenverlof, arbeidsknelpunten en beloningsdifferentiatie. De reserve kan 
alleen worden aangewend indien daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd 
Overleg (GO). [De rol van het GO is inmiddels overgenomen door de OR.] 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De bestemmingsreserve wordt ingezet voor vergoeding thuiswerkplek 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79102044 Bestemm Reserve kapitaallasten 2044 
Omschrijving (toelichting) 

Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen), die voortvloeien uit investeringen. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79102051 Bestemm Res mob fonds parkeercapaciteit 2051 
Omschrijving (toelichting) 

Deze bestemmingsreserve is bedoeld om van derden ontvangen afkoopsommen voor de realisatie 
van parkeercapaciteit te kunnen reserveren. Hierop rusten mogelijke verplichtingen om 
parkeervoorzieningen te realiseren, die zo langjarig gevolgd kunnen worden. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Stelregel is dat bij nieuwbouw of bij wijziging van de bestemming van een locatie / pand, 
initiatiefnemer zorgt voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. In die gevallen waar dit niet 
lukt, kan als ultimum remedium parkeerplaatsen worden afgekocht tegen betaling van € 10.000 per 
parkeerplaats die men tekort komt. De betalingen worden na besluitvorming gestort in een 
mobiliteitsfonds, waaruit openbare parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd en onderhouden. 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79102057 Bestemm Reserve Openbare verlichting 2057 
Omschrijving (toelichting) 

Reserve ter dekking van de (vervangings)investeringen in verband met de openbare verlichting. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs IHP 2058 
Omschrijving (toelichting) 

Reserve ter dekking van de (vervangings)investeringen in verband met het basisonderwijs. 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De huuropbrengsten van de kinderopvangruimten in de scholen worden hierin gestort. De opbouw van 
deze reserve is echter lang niet voldoende om hier over 15 tot 20 jaar weer nieuwe scholen mee te 
bouwen. 

In het kader van het nieuw opgestelde IHP Onderwijs is met het onderwijs afgesproken dat dit budget 
wordt verdeeld over de scholen en wordt aangewend voor een aantal hoognodige achterstallige 
onderhoudszaken . Zie IHP onderwijs. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

79102059 Bestemm Res speeltoestellen 2059 
Omschrijving (toelichting) 

Reserve ter dekking van de (vervangings)investeringen in verband met speeltoestellen, geplaatst op 
openbare speelvoorzieningen. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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In 2022 is een deel van de reserve gebruikt om het kunstgrasveld bij schoolplein Horizon te 
vervangen. Dit kunstgrasveld was versleten.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Momenteel wordt er invulling gegeven aan een pilot, als onderdeel van het beleidsplan spelen, 
bewegen en ontmoeten. Na evaluatie van de pilot moet een beheerplan worden opgesteld, waarin o.a. 
de resultaten van de pilot worden verwerkt. Onderdeel van dit beheerplan zal een 
uitvoeringsplan/meerjarenplan zijn. In afwachting van het opstellen van dit beheerplan wordt de 
huidige reserve in stand gehouden. Deze reserve zal te zijner tijd hard nodig zijn om invulling te 
kunnen geven aan het uitvoeringsplan. 

Voor een reserve is het zaak dat er een actueel beheerplan is, zoals aangegeven is dat nu niet het 
geval. Het is dus zaak om direct na afronding van de pilot te starten met het opstellen van het 
beheerplan. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) 2060 
Omschrijving (toelichting) 

De bestemmingsreserve BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is bedoeld om 
tekorten op het inkomensdeel (WWB) geheel of gedeeltelijk af te dekken. Toekomstige positieve 
saldo's worden ten gunste van deze reserve gebracht, negatieve saldo's worden hieraan onttrokken. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 



Pagina 132 van 167 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Bij de IBB was een ontrekking geraamd van bijna € 294.000,00. In werkelijkheid is dit € 179.000,00 
geworden. Het saldo van de reserve is met een bedrag van € 721.000,00 per eind 2022 ruim 
voldoende. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Marc Schumm 

79102062 BR groot Ond kapitaalgoed (tijdelijk) 2062 
Omschrijving (toelichting) 

Bestemmingsreserve ter dekking van de kosten van groot onderhoudskosten van civieltechnische 
werken. Hieronder vallen onder andere banken, bruggen en dergelijke. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

In afwachting van het beheerplan is de voorziening in 2019 omgezet naar een bestemmingsreserve. 
Er is thans een beheerplan civiele kunstwerken klaar die wordt aangeboden aan het college  dat naar 
verwachting in Q1 2023 wordt vastgesteld.  Op 30 januari 2023 is het beheerplan civiele kunstwerken 
vastgesteld door de raad. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 

79102068 Reserve overgehevelde midddelen 2068 
Omschrijving (toelichting) 

Deze reserve is bedoeld om middelen, die bij de najaarsnota worden overgeheveld naar een volgend 
begrotingsjaar te egaliseren. Hierdoor wordt voorkomen dat het resultaat in beide jaren een verkeerd 
beeld geeft. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 

79102070 Bestemm Reserve Digitaal werken 2070 
Omschrijving (toelichting) 

Voor de verdere realisatie van het programma 'digitaal werken en dienstverlenen' is bij de bestemming 
van het resultaat in het kader van de jaarrekening 2017 deze reserve ingesteld. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De afgelopen jaren is het routeboek DWD uitgevoerd om de digitale dienstverlening richting inwoner te 
versnellen en te verbeteren.  In maart 2020 is het DWD project formeel afgerond en in de organisatie 
belegd. Een aantal acties uit het eerder goedgekeurde DWD routeboek is in 2020 alsnog opgepakt 
en  worden afgerond in 2021. 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jessica Tonneyck 
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79102072 Bestemm Reserve Rehabilitatie wegen 2072 
Omschrijving (toelichting) 

De bestemmingsreserve is bedoeld om het overschot op het begrotingsbudget rehabilitaties wegen - 
dat bestemd is voor kapitaallasten in verband met investeringskredieten – te reserveren. Ook de 
vergoedingen voor degeneratie(kosten) van wegen, die worden ontvangen van nutsbedrijven in 
verband met door hen uitgevoerde graafwerkzaamheden, worden aan deze bestemmingsreserve 
toegevoegd. De ruimte in de bestemmingsreserve wordt betrokken bij de uitwerking van 
investeringsplannen voor rehabilitaties. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Beleidsmedewerker/Adviseur 

Teamleider/Budgethouder 

1. Jan van den Brink 



Pagina 136 van 167 

Bijlagen 

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten 
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten 
Exploitatie Organisatieonderde

el 
Realisatie 

2021 
Realisatie 

2022 
Prim. 
Begr. 

2023[202
3] 

Begrotingswijziging
en 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 

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 3.683.557 0 0 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken  289.269 306.172 299.038 0 299.038 31.361 267.677 

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 

0.61 OZB woningen  187.924 192.194 167.023 0 167.023 34.075 132.948 

0.62 OZB niet-
woningen 

 15.012 2.986 5.475 0 5.475 2.625 2.850 

0.64 Belastingen 
Overig 

 96.540 86.242 76.560 0 76.560 0 76.560 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 293.328 143.525 1.249.207 -1.510.573 -261.366 4.133 -265.499 

0.9 
Vennootschapsbelasti
ng (VpB) 

 40.831 77.707 0 0 0 30.452 -30.452 

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

 796.614 1.247.811 693.756 0 693.756 518.883 174.873 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

 253.082 271.234 277.026 0 277.026 8.321 268.705 

2.1 Verkeer en vervoer  1.658.212 1.117.937 1.248.438 4.500 1.252.938 228.837 1.024.101 

2.2 Parkeren  134.075 67.457 68.841 100.000 168.841 25.395 143.446 

2.3 Recreatieve havens  111.586 105.432 116.856 0 116.856 10.048 106.808 

2.5 Openbaar vervoer  545 524 2.056 0 2.056 297 1.759 

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 142.178 159.082 150.044 25.000 175.044 3.364 171.680 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 66.183 12.368 13.372 0 13.372 1.029 12.343 

3.4 Economische 
promotie 

 222.870 203.317 216.212 235.000 451.212 94.734 356.478 

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

 568 569 600 0 600 619 -19 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 168.933 179.390 156.670 0 156.670 393 156.277 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 942.652 1.209.987 768.769 0 768.769 318.108 450.661 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 278.160 349.171 266.111 0 266.111 116.444 149.667 
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Exploitatie Organisatieonderde
el 

Realisatie 
2021 

Realisatie 
2022 

Prim. 
Begr. 

2023[202
3] 

Begrotingswijziging
en 2023 totaal 

BGR 
2023 na 
wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 
2023 

5.2 
Sportaccommodaties 

 601.115 655.639 672.509 30.000 702.509 464.940 237.569 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 57.951 67.784 49.540 3.500 53.040 21.008 32.032 

5.4 Musea  173.694 167.689 187.839 0 187.839 83.898 103.941 

5.5 Cultureel erfgoed  126.493 195.504 162.243 105.000 267.243 49.164 218.079 

5.6 Media  253.941 240.215 223.350 17.540 240.890 119.635 121.255 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

 1.145.324 1.201.908 1.005.466 82.000 1.087.466 248.624 838.842 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 996.584 993.975 1.097.496 40.000 1.137.496 336.593 800.903 

6.2 Wijkteams  636.656 670.556 719.010 0 719.010 177.961 541.049 

6.3 
Inkomensregelingen 

 5.754.983 6.794.796 5.877.047 25.000 5.902.047 1.370.988 4.531.059 

6.4 Begeleide 
participatie 

 1.709.494 1.427.146 1.685.335 0 1.685.335 701.550 983.785 

6.5 Arbeidsparticipatie  865.906 894.323 950.439 15.000 965.439 202.832 762.607 

6.6 
Maatwerkvoorzieninge
n (WMO) 

 562.657 531.093 561.229 0 561.229 129.280 431.949 

6.71 
Maatwerkdienstverleni
ng 18+ 

 3.044.990 3.114.133 3.622.819 0 3.622.819 558.308 3.064.511 

6.72 
Maatwerkdienstverleni
ng 18- 

 3.989.015 5.594.771 5.146.691 23.073 5.169.764 725.300 4.444.464 

6.81 Geëscaleerde 
zorg 18+ 

 95.181 65.341 103.344 0 103.344 60.793 42.551 

6.82 Geëscaleerde 
zorg 18- 

 27.545 24.070 28.070 0 28.070 0 28.070 

7.1 Volksgezondheid  365.260 380.340 428.884 0 428.884 223.982 204.902 

7.2 Riolering  446.265 744.820 677.266 25.000 702.266 64.894 637.372 

7.3 Afval  1.237.568 1.389.086 1.234.232 0 1.234.232 359.623 874.609 

7.4 Milieubeheer  789.182 802.226 389.433 816.000 1.205.433 365.881 839.552 

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

 154.801 147.257 144.383 0 144.383 10.827 133.556 

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

 368.627 496.875 256.615 46.000 302.615 129.965 172.650 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 613.165 1.458.636 3.227 0 3.227 3.718 -491 

8.3 Wonen en bouwen  481.095 412.941 449.953 450.000 899.953 45.816 854.137 

Totaal Lasten  41.554.28
8 

45.140.23
8 

39.259.86
6 

-277.960 38.981.90
6 

12.077.91
2 

26.903.99
4 

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 
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Exploitatie Organisatieonderde
el 

Realisatie 
2021 

Realisatie 
2022 

Prim. 
Begr. 

2023[202
3] 

Begrotingswijziging
en 2023 totaal 

BGR 
2023 na 
wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 
2023 

0.2 Burgerzaken  137.340 157.835 139.917 0 139.917 32.263 107.654 

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 

0.61 OZB woningen  1.751.360 1.793.962 1.814.326 0 1.814.326 1.854.137 -39.811 

0.62 OZB niet-
woningen 

 452.069 458.886 486.193 0 486.193 488.472 -2.279 

0.63 Parkeerbelasting  451.597 492.339 569.226 -43.000 526.226 280.107 246.119 

0.64 Belastingen 
Overig 

 631.901 146.239 175.684 0 175.684 106.178 69.506 

0.7 Algemene uitkering 
en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

 22.024.18
5 

27.137.63
5 

25.855.00
0 

0 25.855.00
0 

10.246.26
2 

15.608.73
8 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 285.180 134.325 -196.575 0 -196.575 0 -196.575 

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

 24.305 521.594 7.838 0 7.838 2.600.000 -
2.592.162 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

 21.599 3.453 15.213 0 15.213 5.044 10.169 

2.1 Verkeer en vervoer  1.094.907 172.598 42.965 0 42.965 26.672 16.293 

2.2 Parkeren  60.180 0 0 0 0 0 0 

2.3 Recreatieve havens  54.885 57.183 114.246 0 114.246 9.400 104.846 

2.4 Economische 
havens en waterwegen 

 0 0 149 0 149 0 149 

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 40.000 10.000 0 0 0 0 0 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 3.653 6.674 7.828 0 7.828 3.110 4.718 

3.4 Economische 
promotie 

 422.019 321.798 429.910 0 429.910 456 429.454 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 11.277 11.277 11.300 0 11.300 0 11.300 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 333.808 568.393 30.000 0 30.000 111.655 -81.655 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 42.202 100.999 8.334 0 8.334 10.000 -1.666 

5.2 
Sportaccommodaties 

 61.069 144.234 66.719 0 66.719 358 66.361 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 0 0 0 0 0 52.110 -52.110 

5.4 Musea  20.475 21.451 20.725 0 20.725 3.767 16.958 

5.5 Cultureel erfgoed  23.478 23.954 30.348 0 30.348 22.960 7.388 

5.6 Media  0 0 0 11.540 11.540 11.540 0 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

 407 407 133 3.500 3.633 3.907 -274 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 12.160 68 0 0 0 0 0 
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Exploitatie Organisatieonderde
el 

Realisatie 
2021 

Realisatie 
2022 

Prim. 
Begr. 

2023[202
3] 

Begrotingswijziging
en 2023 totaal 

BGR 
2023 na 
wijziging 

Realisatie 
2023 

Saldo 
2023 

6.3 
Inkomensregelingen 

 4.627.536 3.789.637 4.369.979 0 4.369.979 1.235.381 3.134.598 

6.5 Arbeidsparticipatie  127.716 196.497 180.978 0 180.978 69.374 111.604 

6.6 
Maatwerkvoorzieninge
n (WMO) 

 263.871 -2.642 8.296 0 8.296 0 8.296 

6.71 
Maatwerkdienstverleni
ng 18+ 

 152.401 120.459 352.664 0 352.664 39.800 312.864 

7.2 Riolering  1.118.289 1.176.201 1.302.527 0 1.302.527 357.450 945.077 

7.3 Afval  1.919.813 1.894.072 1.875.006 0 1.875.006 1.305.679 569.327 

7.4 Milieubeheer  157.919 56.231 0 0 0 256.939 -256.939 

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

 74.978 71.601 68.781 0 68.781 38.151 30.630 

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

 207.689 238.152 847 0 847 0 847 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 738.334 1.848.061 3.964 0 3.964 0 3.964 

8.3 Wonen en bouwen  444.672 213.149 367.341 -250.000 117.341 21.489 95.852 

Totaal Baten  41.554.28
8 

46.572.41
2 

39.259.86
6 

-277.960 38.981.90
6 

19.444.34
6 

19.537.56
0 

Resultaat  0 1.432.174 0 0 0 7.366.434 -
7.366.434 

 

Benchmark taakvelden 
Benchmark 

In dit onderdeel kunt u zien hoe onze primaire ramingen zich op taakveld niveau verhouden tot 
gemeenten die net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale structuur en een 
redelijke centrumfunctie (soortgenoten) en de gemeenten in de provincie Gelderland. De cijfers zijn 
afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Onder de soortgenoten worden verstaan die gemeenten die qua sociale structuur en centrumfunctie 
(sscf) het meest vergelijkbaar zijn met de gemeente. De gemeenten, exclusief de grote vier, zijn 
daarbij ingedeeld in groepen. De volgende selectiemethode wordt daarbij gehanteerd. Op basis van 
de waarde van de maatstaven ‘uitkeringsontvangers’, ‘huishoudens met een laag inkomen’, 
‘minderheden’ en ‘bijstandsontvangers’ worden de gemeenten in vier klassen ingedeeld: met een 
zwakke sociale structuur; met een matige sociale structuur; met een redelijke sociale structuur en met 
een goede sociale structuur. De gebruikte methodiek om te komen tot bovengenoemde indeling is die 
van de zogenaamde clusteranalyse. Op basis van de waarden van elk van de genoemde maatstaven 
wordt voor elke gemeente een totaalwaarde berekend. Vervolgens worden de gemeenten in klassen 
ingedeeld op een zodanige wijze dat de 'afstand' (is verschil tussen de berekende waarden) tussen 
een gemeente en de dichtstbijgelegen gemeente in de groep altijd kleiner is dan de 'afstand' ten 
opzichte van de dichtstbijgelegen gemeente uit een andere groep. Of anders gesteld: voor elke 
gemeente in de klasse 'matige sociale structuur' geldt dat er binnen die klasse altijd een of meer 
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gemeenten zijn die meer op haar lijkt/lijken dan welke gemeente dan ook uit de andere klassen. 
Evenzo worden de gemeenten in vier klassen ingedeeld op basis van de maatstaven ‘lokaal 
klantenpotentieel’ en ‘regionaal klantenpotentieel’: met een sterke centrumfunctie; met een redelijke 
centrumfunctie; met weinig centrumfunctie; zonder centrumfunctie. De samenstelling van de groepen 
wijzigt van jaar tot jaar. Oorzaken hiervoor zijn de ontwikkelingen in de aantallen eenheden van de 
maatstaven. Bepalend voor de verschuivingen van gemeenten naar andere groepen zijn de 
ontwikkelingen van de aantallen eenheden van de individuele gemeente ten opzichte van de landelijke 
ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de groepsgemiddelden. Door die verschillen in 
ontwikkelingen veranderen de relatieve posities van gemeenten ten opzichte van elkaar.  Dat brengt 
met zich mee dat de samenstelling van de groepen verandert. 

Gemeenten die op dit moment net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale 
structuur en een redelijke centrumfunctie zijn: Landgraaf (37.262), Brunssum (27.670), Pekela 
(12.176), Vaals (10.084), Oldambt (38.277), Midden-Groningen (60.726), Eemsdelta (45.587) 

Taakvelden met een verschil van meer dan € 25,00 per inwoner zijn oranje gemarkeerd. 
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Vergelijking taakvelden met SSCF groep en de provincie Gelderland         

         

Jaar: 2022         

Bedragen: per inwoner         

         

Taakveld Doesburg  Selectie 
SSCF 

Verschil  Provincie 
Gld 

Verschil  

Taakvelden beginnend met 0, Bestuur en ondersteuning         

0.1, Bestuur -128,62  -91,78 -36,84  -89,00 -39,62  

0.10, Mutaties reserves 42,84  53,06 -10,22  20,38 22,46  

0.11, Resultaat van de rekening van baten en lasten 0,00  -10,85 10,85  -27,84 27,84  

0.2, Burgerzaken -27,80  -44,81 17,01  -26,47 -1,33  

0.3, Beheer overige gebouwen en gronden 0,00  -1,76 1,76  -15,47 15,47  

0.4, Ondersteuning organisatie -164,85  -132,66 -32,19  -113,09 -51,76  

0.5, Treasury 24,31  38,64 -14,33  19,56 4,75  

0.61, OZB woningen 132,70  160,75 -28,05  153,44 -20,74  

0.62, OZB niet-woningen 41,03  127,79 -86,76  109,71 -68,68  

0.63, Parkeerbelasting 48,90  67,33 -18,43  37,94 10,96  

0.64, Belastingen overig 7,99  3,82 4,17  4,48 3,51  

0.7, Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 2.191,52  2.321,20 -129,68  1.878,90 312,62  

0.8, Overige baten en lasten -29,45  -31,16 1,71  -19,62 -9,83  

0.9, Vennootschapsbelasting (VpB) 0,00  -0,63 0,63  -1,43 1,43  

Totaal taakvelden beginnend met 0 2.138,57  2.458,94 -320,37  1.931,49 207,08  

Taakvelden beginnend met 1, Veiligheid         

1.1, Crisisbeheersing en brandweer -75,25  -72,52 -2,73  -70,18 -5,07  

1.2, Openbare orde en veiligheid -36,61  -34,85 -1,76  -34,24 -2,37  

Totaal taakvelden beginnend met 1 -111,86  -107,37 -4,49  -104,42 -7,44  

Taakvelden beginnend met 2, Verkeer, vervoer en waterstaat         

2.1, Verkeer en vervoer -177,19  -155,33 -21,86  -144,34 -32,85  

2.2, Parkeren -6,95  -4,67 -2,28  -14,10 7,15  

2.3, Recreatieve havens -8,14  -2,25 -5,89  -0,93 -7,21  

2.4, Economische havens en waterwegen 0,00  -4,20 4,20  -2,11 2,11  

2.5, Openbaar vervoer -0,09  -1,23 1,14  -1,86 1,77  

Totaal taakvelden beginnend met 2 -192,37  -167,68 -24,69  -163,34 -29,03  

Taakvelden beginnend met 3, Economie         

3.1, Economische ontwikkeling -11,37  -6,97 -4,40  -15,28 3,91  

3.2, Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0,00  -0,40 0,40  1,54 -1,54  

3.3, Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -8,62  -3,11 -5,51  -2,35 -6,27  

3.4, Economische promotie 15,99  -4,33 20,32  1,59 14,40  

Totaal taakvelden beginnend met 3 -4,00  -14,81 10,81  -14,50 10,50  

Taakvelden beginnend met 4, Onderwijs         

4.1, Openbaar basisonderwijs 0,00  -1,69 1,69  -4,57 4,57  

4.2, Onderwijshuisvesting -13,92  -84,12 70,20  -65,93 52,01  

4.3, Onderwijsbeleid en leerlingzaken -69,87  -38,51 -31,36  -41,05 -28,82  

Totaal taakvelden beginnend met 4 -83,79  -124,32 40,53  -111,55 27,76  
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Taakvelden beginnend met 5, Sport, cultuur en recreatie         

5.1, Sportbeleid en activering -26,10  -10,70 -15,40  -27,52 1,42  

5.2, Sportaccommodaties -50,10  -65,04 14,94  -42,15 -7,95  

5.3, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5,66  -46,02 40,36  -38,19 32,53  

5.4, Musea -10,63  -3,02 -7,61  -13,22 2,59  

5.5, Cultureel erfgoed -12,39  -8,49 -3,90  -7,02 -5,37  

5.6, Media -22,47  -22,73 0,26  -25,26 2,79  

5.7, Openbaar groen en (openlucht) recreatie -117,01  -115,63 -1,38  -95,78 -21,23  

Totaal taakvelden beginnend met 5 -244,36  -271,63 27,27  -249,14 4,78  

Taakvelden beginnend met 6, Sociaal domein         

6.1, Samenkracht en burgerparticipatie -116,97  -130,56 13,59  -105,03 -11,94  

6.2, Wijkteams -64,03  -72,81 8,78  -83,51 19,48  

6.3, Inkomensregelingen -167,16  -160,91 -6,25  -119,71 -47,45  

6.4, Begeleide participatie -158,35  -339,90 181,55  -135,12 -23,23  

6.5, Arbeidsparticipatie -81,82  -72,70 -9,12  -53,41 -28,41  

6.6, Maatwerkvoorzieningen (WMO) -56,20  -39,03 -17,17  -45,69 -10,51  

6.71, Maatwerkdienstverlening 18+ -292,43  -274,90 -17,53  -206,00 -86,43  

6.72, Maatwerkdienstverlening 18- -466,26  -415,94 -50,32  -266,35 -199,91  

6.81, Geëscaleerde zorg 18+ -12,47  -9,02 -3,45  -125,39 112,92  

6.82, Geëscaleerde zorg 18- -5,41  -37,10 31,69  -46,05 40,64  

Totaal taakvelden beginnend met 6 -1.421,10  -1.552,87 131,77  -1.186,26 -234,84  

Taakvelden beginnend met 7, Volksgezondheid en milieu         

7.1, Volksgezondheid -34,94  -42,44 7,50  -41,24 6,30  

7.2, Riolering 58,88  23,46 35,42  19,87 39,01  

7.3, Afval 45,88  17,67 28,21  13,32 32,56  

7.4, Milieubeheer -75,90  -42,35 -33,55  -42,82 -33,08  

7.5, Begraafplaatsen en crematoria -11,98  -8,40 -3,58  -2,55 -9,43  

Totaal taakvelden beginnend met 7 -18,06  -52,06 34,00  -53,42 35,36  

Taakvelden beginnend met 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en stedelijke ontwikkeling 

        

8.1, Ruimtelijke Ordening -21,18  -44,12 22,94  -38,65 17,47  

8.2, Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 0,36  -5,57 5,93  -3,22 3,58  

8.3, Wonen en bouwen -42,29  -96,26 53,97  -37,80 -4,49  

Totaal taakvelden beginnend met 8 -63,11  -145,95 82,84  -79,67 16,56  
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BBV beleidsindicatoren in intern perspectief 
BBV beleidsindicatoren 
Beleidsindicatoren zoals opgenomen in de 
vastgestelde jaarrekeningen vanaf 2017 

       

        

Indicator P (t/m 
2022) 

L (vanaf 
2023) 

eenheid JR 
2017 

JR2018 JR2019 JR2020 

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 0,9 0,8 0,4 0,9 

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 2,6 2,5 1,3 0,4 

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 4,4 4,7 3,4 2,3 

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 1 1 aantal per 1.000 inwoners 7,1 8,8 6,2 5,0 

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 
jaar 

1 1 aantal per 10.000 inwoners 59,0 59,0 51,0 40,0 

Fijn huishoudelijk restafval 2 1 kg per inwoner 115 114 111 61 

Hernieuwbare elektriciteit 2 1 % 0,7 1,2 2,5 2,5 

% Niet-wekelijkse sporters 2 1 % 54,6 54,6 54,6 54,6 

Woonlasten éénpersoonshuishouden 3 1 euro 563 563 558 659 

Woonlasten meerpersoonshuishouden 3 1 euro 818 818 770 873 

WOZ-waarde woningen 3 1 dzd euro 185 190 198 211 

Nieuwbouw woningen 3 1 aantal per 1.000 woningen 13,5 1,0 7,0 10,4 

Demografische druk 3 1 % 77,3 78,4 61,4 81,1 

Vestigingen 3 3 per 1.000 inw 15-74jr 121,4 101,6 106,6 133,0 

Functiemenging 3 3 % 41,0 41,0 41,9 41,9 

Jongeren met delict voor rechter 4 2 % 0,54 0,54 1,00 1,00 

Banen 4 2 per 1.000 inw 15-64jr 509,1 422,2 441,5 552,0 

Netto arbeidsparticipatie 4 2 % 61,2 62,2 62,7 63,9 

Bijstandsuitkeringen 4 2 per 1.000 inw 18jr eo 47,5 40,7 39,8 49,5 

Aantal re-integratievoorzieningen 4 2 per 1.000 inw 15-74jr 76,7 52,5 35,9 63,4 

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 4 2 per 1.000 inw 59 61 68 73 

% Kinderen in armoede 4 2 % 7,24 7,24 6,00 5,00 

% Jeugdwerkloosheid 4 2 % 2,16 2,16 3,00 2,00 

% Voortijdige schoolverlaters 4 2 % 2,3 2,8 1,4 2,2 

Absoluut verzuim 4 2 per 1.000 inw. 5-18 jr 1,17 1,21 1,20 1,20 

Relatief verzuim 4 2 per 1.000 inw. 5-18 jr 42,08 44,82 41,00 20,00 

Jongeren met jeugdhulp 4 2 % van alle jongeren tot 18 jaar 11,6 12,1 12,7 12,4 

Jongeren met jeugdreclassering 4 2 % 0,7 0,7 0,7 0,7 

Jongeren met jeugdbescherming 4 2 % 1,2 1,5 1,4 2,0 

Formatie 5 4 per 1.000 inwoners 8,5 8,5 8,5 8,5 

Bezetting 5 4 per 1.000 inwoners 7,5 7,3 7,3 7,7 

Apparaatskosten 5 4 Kosten per inwoner 740 740 740 977 

Externe inhuur 5 4 Kosten als % van de totale 
loonsom + totale kosten 

externe inhuur 

15,40 16,45 16,45 23,00 

Overhead 5 4 % van de totale lasten 10,7 10,7 10,7 13,0 
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BBV beleidsindicatoren in extern perspectief 
BBV beleidsindicatoren extern vergeleken 

Hieronder ziet u een overzicht van de verplichte BBV beleidsindicatoren van de gemeente Doesburg 
in vergelijking tot gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk karakter, de provincie 
Gelderland en Nederland. Aan de hand van de indicatoren kan een bepaald beeld worden gevormd 
van de beleidsresultaten van de gemeente. De waarden zijn afkomstig van 
www.waarstaatjegemeente.nl. 

https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Besluit Begroting en 
Verantwoording 

          

           

Indicator eenheid periode Waarde 
Doesburg 

Referentiewaarde 
gemeenten 

 weinig stedelijk 

Gelderland Nederland Bron    

Verwijzingen Halt per 1.000 
jongeren 

2021 4 7 8 8 Stichting Halt    

Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 
inwoners 

2022 3,2 2,9 3,6 4,6 CBS - Criminaliteit    

Misdrijven - Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

per 1.000 
inwoners 

2022 5 4,5 5,6 6 CBS - Criminaliteit    

Misdrijven - Diefstallen uit 
woning 

per 1.000 
inwoners 

2021 0,5 1,1 1,2 1,4 CBS - Diefstallen    

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners 

2021 0,5 0,9 1,9 2,3 CBS - Diefstallen    

Functiemenging % 2021 41,6 49,7 53,4 53,3 CBS BAG/LISA - 
bewerking ABF 
Research 

   

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 
inw.15 t/m 
64jr 

2021 143,1 164,5 154 165,1 LISA    

Absoluut verzuim per 1.000 
leerlingen 

2017 1,2 1,4 2,3 1,8 DUO/Ingrado    

Relatief verzuim per 1.000 
leerlingen 

2021 26 16 18 20 DUO/Ingrado    

Voortijdige schoolverlaters 
zonder startkwalificatie (vsv-
ers) 

% 2021 1,3 1,5 1,7 1,9 DUO/Ingrado    

Niet-sporters % 2020 54,4 51,4 49,4 49,3 Gezondheidsmonitor 
volwassenen (en 
ouderen), GGD’en, 
CBS en RIVM 

   

Omvang huishoudelijk 
restafval 

kg per 
inwoner 

2021 64 118 102 169 CBS statistiek 
Huishoudelijk afval 

   

Percentage bekende 
hernieuwbare elektriciteit 

% 2020 6,2 Geen data 16,3 26,8 berekening    

Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2022 253 312 310 317 CBS - Statistiek 
Waarde Onroerende 
Zaken 

   

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 
woningen 

2022 9,2 9,1 8,4 9,3 Basisregistraties 
adressen en 
gebouwen - bewerking 
ABF Research 

   

Demografische druk % 2022 82 79,8 74 70,3 CBS - 
Bevolkingsstatistiek 

   

Gemeentelijke woonlasten 
éénpersoonshuishouden 

€ 2022 775 Geen data 847 823 COELO, Groningen    

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

€ 2022 1016 Geen data 914 905 COELO, Groningen    

Banen per 1.000 
inwoners 
van 15-64 
jaar 

2021 563,5 698,5 792,6 805,5 CBS 
Bevolkingsstatistiek / 
LISA - bewerking ABF 
Research 
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Jongeren met een delict voor 
de rechter 

% 2019 1 1 1 1 CBS Jeugd    

Achterstand onder jeugd - 
Kinderen in uitkeringsgezin 

% 2021 5 4 5 6 CBS Jeugd    

Achterstand onder jeugd - 
Werkloze jongeren 

% 2021 1 1 2 2 CBS Jeugd    

Netto arbeidsparticipatie % 2022 66,5 72,7 72,9 72,2 CBS - 
Arbeidsdeelname 

   

Personen met een 
bijstandsuitkering 

per 10.000 
inwoners 

2021 423,3 242,3 349,7 431,2 CBS - Participatiewet    

Lopende re-
integratievoorzieningen 

per 10.000 
inwoners 
van 15-64 
jaar 

2020 634,1 196,5 192,6 202 CBS - Participatiewet    

Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren 
tot 18 jaar 

2022 14,7 10,1 11,1 10,7 CBS Jeugd    

Jongeren met 
jeugdbescherming 

% 2022 2,1 Geen data 1,1 1,1 CBS Jeugd    

Jongeren met 
jeugdreclassering 

% 2022 Geen data Geen data 0,2 0,3 CBS Jeugd    

Cliënten met een 
maatwerkarrangement Wmo 

per 10.000 
inwoners 

2022 620 599 624 640 CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO 

   

           

www.waarstaatjegemeente.nl           

Donderdag 16 maart 2023           

 

Toelichting taakvelden 
Toelichting taakvelden BBV 

0.0 - Bestuur en ondersteuning 
0.1 - Bestuur 
Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen: 

 college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.); 

 raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); 

 de ondersteuning van de raad, de griffie; 

 regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; 

 lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van 
burgemeester en wethouders, die horen onder taakveld 0.4; 

 een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als 
vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de 
taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is; 
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 de gemeentesecretaris, behoort onder taakveld 0.4. 

0.2 - Burgerzaken 
Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken: 

 paspoorten en rijbewijzen; 

 bevolkingsregister; 

 straatnaamgeving en kadastrale informatie; 

 burgerschap; 

 verkiezingen, referenda; 

 Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7) 

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 
Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan 
een specifiek beleidsveld is toe te delen: 

 beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of 
niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. 

0.4 - Overhead 
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing 
en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: 

 financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; 

 personeel en organisatie; 

 de gemeentesecretaris; 

 inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); 

 juridische zaken; 

 bestuurszaken en bestuursondersteuning; 

 informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; 

 facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); 

 documentaire informatievoorziening (DIV); 

 managementondersteuning primair proces. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit 
hoort onder taakveld 0.1; 

 archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4; 
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 een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als 
vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld /de 
taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is. 

0.5 - Treasury 
Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: 

 Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven; 

 Schenkingen en legaten. 

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 'Rente' moet op dit taakveld worden 
geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 'Toegerekende reële en 
bespaarde rente' toegerekend aan de taakvelden. 

0.61 - OZB woningen 
Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning: 

 belasting op eigendom woningen; 

 heffing en waardering woningen; 

 uitvoering OZB; 

 bezwaar en beroep. 

0.62 - OZB niet-woningen 
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: 

 belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken; 

 heffingen invordering; 

 bezwaar en beroep. 

0.63 - Parkeerbelasting 
Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting: 

 heffing en invordering; 

 opbrengsten parkeerfaciliteiten; 

 opbrengsten boetes. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2; 

 leges gehandicaptenparkeerkaart, deze hoort onder taakveld 6.6. 

0.64 - Belastingen overig 
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals: 

 hondenbelasting; 

 precariobeslasting; 
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 reclamebelasting; 

 heffing en invordering; 

 bezwaar en beroep. 

Onder dit taakveld vallen niet: 

 toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4. 

 forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4. 

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 
Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: 

 algemene uitkering; 

 integratie-uitkeringen; 

 decentralisatie-uitkeringen; 

 artikel 12-uitkering. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt. 

0.8 - Overige baten en lasten 
Tot dit taakveld behoren: 

 stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc. 

 (schatting) niet voorziene uitgaven 

  

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is. 

0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 
Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. 
Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende 
begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is 
gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening 
van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om 
een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen. 
Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van 
de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder 
begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen. 

0.10 - Mutaties reserves 
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband 
houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11). 
 
Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves. 
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0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 
Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden. 

Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn, 
zie artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording. 

  

Op dit taakveld kan alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves. 

  

1.0 - Veiligheid 
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 
Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken 
en bestrijden van rampen en zware ongevallen: 

 brandbestrijding; 

 preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; 

 rampenbestrijding. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 
8.2; 

 bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7. 

1.2 - Openbare orde en veiligheid 
Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: 

 toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; 

 Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; 

 bureau Halt; 

 preventie van criminaliteit; 

 opstellen en handhaven APV; 

 leges drank & horeca; 

 wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ; 

 beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; 

 veilige woon- en leefomgeving; 

 antidiscriminatiebeleid; 

 doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke 
doodsoorzaak); 
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 Tegengaan van radicalisering; 

 dierenbescherming. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, dit hoort thuis onder taakveld 2.1; 

 opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze valt onder taakveld 
8.2. 

  

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 
2.1 - Verkeer en vervoer 
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en 
bijbehorende droge infrastructuur: 

 verkeersbeleid; 

 verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en 
straatmeubilair tbv. verkeersregulering; 

 beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid; 

 aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, 
fietspaden, voetpaden en overige verhardingen; 

 civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, 
spoorwegovergangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van 
luchthavens; 

 verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud; 

 gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien; 

 straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van 
veeg- en zwerfafval; 

 reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren 
standplaatsen (grond, benzinestations); 

 verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op 
de openbare weg. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 
3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie); 

 faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld), die moeten onder 
taakveld 2.5 Openbaar vervoer worden geregistreerd; 

 aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en 
parkeerplaatsen, deze hoort onder taakveld 2.2; 
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 aanleg van toeristische paden voor voetgangers en fietsers, deze hoort onder taakveld 5.7. 

2.2 - Parkeren 
Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen: 

 parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; 

 inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; 

 baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van 
parkeerbelasting zie taakveld 0.63) 

 parkeermeters; 

 fietsenstalling. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Dit valt onder taakveld 0.63; 

 parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2; 

 aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder 
taakveld 2.1. 

2.3 - Recreatieve havens 
Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart: 

 jachthaven; 

 passantenhaven; 

 bruggelden en sluisgelden; 

 liggelden en havengelden. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 vergunningverlening en toewijzen, onderhoud ligplaatsen recreatievaart en pleziervaart in 
doorgaande waterwegen, deze horen thuis onder taakveld 2.4. 

2.4 - Economische havens en waterwegen 
Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende 
infrastructuur: 

 baggerwerkzaamheden; 

 zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en 
ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur; 

 binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken; 

 doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door 
inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten; 

 ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart; 
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 waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van 
wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter 
waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager 
gelegen gebieden (onderbemalingen); 

 bruggelden en sluisgelden. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige 
waterpartijen: aanleg en onderhoud, deze horen thuis onder taakveld 5.7; 

 straten en wegen in het havengebied, deze horen thuis onder taakveld 2.1; 

 havenloodsen, pakhuizen en entrepots, deze horen thuis onder taakveld 3.2; 

 veerponten, deze horen thuis onder taakveld 2.5; 

 zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, dit hoort thuis onder taakveld 7.2.; 

 jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen, deze horen thuis onder taakveld 
2.3. 

2.5 - Openbaar vervoer 
Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) 
infrastructurele voorzieningen: 

 bus, tram en metro; 

 taxivervoer; 

 veerdiensten; 

 voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer; 

 busstation, metrostation, multimodaal knooppunt; 

 ov experimenten. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 bus- en tramhaltes, deze worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 
2.1; 

 collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven, dit hoort thuis onder taakveld 
6.71. 

3.0 - Economie 
3.1 - Economische ontwikkeling 
Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: 

 clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten 
van onderzoeksinstellingen en bedrijven; 
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 lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur 
en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; 

 samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen; 

 ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder 
taakveld 3.3; 

 acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) 
instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3; 

 de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die hoort thuis onder taakveld 3.2 of 3.4. 

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen 
van bedrijvigheid: 

 grondexploitatie bedrijventerreinen; 

 ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden; 

 herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties; 

 investeringen in winkelgebieden en winkelstrips; 

 werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden. 

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als 
bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) 
worden gebruikt. 

  

Niet tot dit taakveld behoort: 

 grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2) 

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 
Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- 
en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: 

 bedrijvenloket, ondernemersloket; 

 stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; 

 aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; 

 financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; 

 regelen straathandel, markten alsook veemarkten; 

 de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); 
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 marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7). 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid 
en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1; 

 algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en 
overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4. 

3.4 - Economische promotie 
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: 

 promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe 
werkers; 

 aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente; 

 investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische 
relatienetwerken; 

 promotie toerisme; 

 beurzen en jaarmarkten; 

 forensenbelasting; 

 toeristenbelasting; 

 vermakelijkhedenretributies. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3; 

 faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen. Dit 
hoort onder taakveld 3.3; 

 lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7; 

 onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke. Die 
horen onder taakveld 5.7; 

 aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Dit hoort onder taakveld 5.7. 

4.0 - Onderwijs 
4.1 - Openbaar basisonderwijs 
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: 

 bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; 

 primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); 

 de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; 

 passend onderwijs. 
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Tot dit taakveld behoren niet: 

 onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2; 

 uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3. 

4.2 - Onderwijshuisvesting 
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor 
openbaar en bijzonder onderwijs: 

 nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; 

 de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); 

 opstellen programma onderwijshuisvesting; 

 vandalismebestrijding. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de 
schoolbesturen. 

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen: 

 onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie; 

 uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor 
leerlingen bijzonder onderwijs); 

 achterstandenbeleid; 

 coördinatie samen naar school, passend onderwijs; 

 volwasseneneducatie; 

 peuterspeelzalen; 

 leerlingzorg en leerlingbegeleiding; 

 leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); 

 stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 kinderopvang, dit hoort onder taakveld 6.1; 

 facilitering van openbaar basisonderwijs, dit hoort onder taakveld 4.1. 

5.0 - Sport, cultuur en recreatie 
5.1 - Sportbeleid en activering 
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en 
amateursport: 
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 stimuleren van (amateur en professionele) topsport; 

 ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; 

 ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; 

 sport in de buurt en combinatiefuncties. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2; 

 schoolsportdagen, deze horen thuis onder taakveld 4.3. 

5.2 - Sportaccommodaties 
Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: 

 sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; 

 (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische 
voorzieningen; 

 trapveldjes in de wijk. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen, 
die horen thuis onder taakveld 4.2. 

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 
Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel: 

 subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; 

 subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel; 

 accommodaties voor beeldende kunst; 

 subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten; 

 kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte; 

 subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video; 

 kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; 

 culturele manifestaties waaronder herdenkingen; 

 overkoepelende organen voor kunstbeoefening. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 musea en oudheidkamers horen thuis onder 5.4; 

 onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder 5.7 als 
onderdeel van groenonderhoud; 

 historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder 5.5. 
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5.4 - Musea 
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk 
onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: 

 musea, exposities; 

 archeologie, heemkunde; 

 historische archieven. 

Niet tot dit taakveld behoren: 

 archieven voor reguliere werkzaamheden. Deze horen onder taakveld 0.4; 

 historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5. 

5.5 - Cultureel erfgoed 
Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van 
cultureel erfgoed: 

 historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met 
historische waarde in de publieke ruimte; 

 subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; 

 het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. 

5.6 - Media 
Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: 

 bibliotheken, artotheek, videotheek; 

 lokale pers, lokale omroep; 

 lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT); 

 overkoepelende organen. 

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie: 

 natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden; 

 aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van 
kunstwerken in de openbare ruimte; 

 aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder 
schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining; 

 aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen; 

 hobbyclubs en volkstuinderverenigingen. 

Tot dit taakveld behoort niet: 
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 aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen, deze 
horen onder taakveld 2.4. 

6.0 - Sociaal Domein 
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de 
gemeente nodig is) gericht op participatie: 

 ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en 
mantelzorg; 

 sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; 

 preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); 

 buurt- en clubhuizen; 

 LHBT-beleid; 

 collectief aanvullend vervoer; 

 toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); 

 kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en 
peuterspeelzalen; 

 noodopvang vluchtelingen; 

 vreemdelingen. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3; 

 inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5. 

6.2 - Wijkteams 
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het 
geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - 
dienstverlening): 

 voorlichting; 

 advisering; 

 cliëntondersteuning; 

 toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; 

 preventie; 

 vroegsignalering. 

Tot dit taakveld behoren niet: 
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 dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO, deze 
hoort thuis onder taakveld 6.71. 

6.3 - Inkomensregelingen 
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen: 

 inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; 

 geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; 

 IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers); 

 IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen); 

 kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); 

 kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; 

 sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor 
minima; 

 gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en 
heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of 
chronische ziekte, etc. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71. 

6.4 - Begeleide participatie 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet 
gericht zijn op doorstromen naar arbeid: 

 beschut werken; 

 bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken 
dienstbetrekkingen. 

 dagbesteding 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder 
taakveld 6.5; 

 de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). 
Deze horen thuis onder taakveld 0.7. 

6.5 - Arbeidsparticipatie 
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: 

 re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, 
vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten; 
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 Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen 
bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-
integratie-instrument); 

 stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating 
onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; 

 voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: 
werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel 
etc.; 

 loonwaardebepaling; 

 inburgering (WI) cursus Nederlands; 

 voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter 
begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 volwasseneneducatie, dit behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3; 

 de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening, deze horen onder taakveld 6.4; 

 niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder taakveld 6.4; 

 de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking 
die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd. Dit hoort onder taakveld 
6.3 te worden geregistreerd. 

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor 
mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden: 

 huisautomatisering (domotica); 

 woningaanpassingen; 

 hulpmiddelen; 

 overige voorzieningen gehandicapten; 

 Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges); 

 eigen bijdragen. 

Niet tot dit taakveld behoren: 

 maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven. 

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) 
die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van 
een toekenningsbeschikking: 

 individuele begeleiding; 
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 huishoudelijke verzorging; 

 respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; 

 individueel vervoer; 

 financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of 
psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten; 

 schuldhulpverlening; 

 PGB WMO; 

 eigen bijdragen. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang 
en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81. 

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 
Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij 
toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen: 

 begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp; 

 jeugd-GGZ; 

 jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; 

 vervoer (18-); 

 PGB Jeugd; 

 persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; 

 jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). 

  

6.81 - Geëscaleerde zorg18+ 
Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele 
maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende 
opvangvoorzieningen verblijven: 

 vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); 

 beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; 

 inloopfunctie GGZ; 

 maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder 
verslaving; 

 WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang. 



Pagina 163 van 167 

6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van 
kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die 
in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven: 

 kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling; 

 jeugdreclassering; 

 opvang (18-); 

 vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-); 

 beschermd wonen (18-); 

 programma's rond verslaving (18-); 

 PGB jeugd; 

 individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening; 

 ouderbijdragen. 

7.0 - Volksgezondheid en milieu 
7.1 - Volksgezondheid 
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als 
geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: 

 het monitoren van de gezondheidssituatie; 

 uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en 
gezondheidsbedreigende factoren; 

 uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen 
bedreigingen van de gezondheid; 

 bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; 

 het geven van voorlichting, advies en begeleiding; 

 het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; 

 het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; 

 het bevorderen van medisch milieukundige zorg; 

 het bevorderen van technische hygiëne zorg; 

 het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; 

 Centra voor Jeugd en Gezin; 

 ambulance en ziekenvervoer. 

7.2 - Riolering 
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: 
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 opvang en verwerking van afval- en hemelwater; 

 inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater; 

 voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater; 

 rioolwaterzuivering; 

 bestrijding verontreiniging oppervlaktewater; 

 baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen); 

 kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing. 

7.3 - Afval 
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: 

 afvalscheiding en recycling; 

 vuilophaal en afvoer; 

 vuilstort en verwerking; 

 baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7); 

 kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1. 

7.4 - Milieubeheer 
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder: 

 de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer; 

 de beheersing van geluidhinder; 

 bescherming tegen straling en dergelijke; 

 verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; 

 ongediertebestrijding; 

 RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2; 

 milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3; 

 afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3. 

 verduurzamingsmaatregelen die primair aan een ander taakveld gerelateerd zijn, deze horen 
thuis op die taakvelden. Bijv:  

o zonnepanelen op het zwembad, deze lasten horen thuis onder taakveld 5.2; 
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o subsidie voor woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen, deze lasten 
horen thuis onder 8.3; 

o driedubbel glas in het stadhuis, deze lasten horen thuis onder 0.4; 

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: 

 begraafplaatsen en crematoria; 

 lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden); 

 baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7); 

 baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8). 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2. 

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
8.1 - Ruimtelijke ordening 
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening: 

 voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies; 

 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); 

 CAI, breedband en glasvezel aanleg; 

 voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; 

 faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief 
grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het 
kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. 
Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, 
voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. 
Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden 
deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie 
Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV). 

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 
Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: 

 grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; 

 bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; 

 verkoop van bouwrijpe gronden; 

 in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2; 
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 onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis 
onder taakveld 1.2. 

8.3 - Wonen en bouwen 
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: 

 (leges) omgevingsvergunning; 

 bouwtoezicht; 

 basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); 

 woningbouw en woningverbetering, renovatie; 

 woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; 

 stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en 
voorzieningen. 


