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Inleiding 
Inleiding 

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

 Onze programmadoelen uit de programmabegroting en de onderliggende maatregelen 

 Projecten (inclusief deelprojecten) 

 Investeringskredieten 

 Voorzieningen 

 Reserves 

 Budgetten 

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

 

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

 

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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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. 

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

  

Programma 1 Bestuur en veiligheid in 
Doesburg 
Korte beschrijving 

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en 
intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en 
verkiezingen. 

Wat willen we bereiken? 

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de 

informatievoorziening. 

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van 
beleid, uitvoering en projecten. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan 

participatie van onze inwoners en belanghebbenden. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019  

 

 
Kwaliteit 

Bij het opstarten van politiek relevante  projecten waarbij sprake is van participatie geven we 
inmiddels standaard bij aanvang aan hoe we de participatie vormgeven. Er is steeds meer 
aandacht voor participatie en ook de vorm zal steeds meer digitaal zijn nu we daar vanwege de 
crisis beter mee hebben leren werken. 

 
Tijd 

 

We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor 

instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 
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Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Deze werkwijze is ingebed in het dagelijks handelen. Er is ook in 2020 steeds gekeken op 
welke manier en op welk tijdstip de inwoner bij voorkeur wordt geïnformeerd over beleid. Social 
media krijgt daarbij steeds meer aandacht maar ook de meer conventionele media blijven we 
gebruiken. We vervolgen dit in 2021 maar blijven  alert op nieuwe ontwikkelingen. 

1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. 
We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen 
door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in 
samenspraak met de functionaris gegevensbescherming. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

In februari 2020  is een informatieveiligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is de huidige praktijk 
van de gemeente getoetst aan de beheersmaatregelen uit de BIO (de landelijke norm voor 
overheidsinstellingen).  
Uit deze analyse blijkt dat de gemeente Doesburg op dat moment 66% van de 
beheersmaatregelen uit de BIO had geïmplementeerd.  Voor de resterende maatregelen werd 
een prioritering afgesproken voor de komende jaren:  

1. Informatieveiligheidsbeleid vaststellen als kader.  Dit beleid is inmiddels vastgesteld door het 
college van B&W en openbaar gemaakt. 
2. Organisatorische inrichting n.a.v. het beleid.  Proceseigenaren en beveiligingsbeheerders 
moeten nog beter geadresseerd worden in de organisatie 
3. Veilig en bewust personeel m.b.t. informatiebeveiliging.  Er is een standaard introductie voor 
nieuwe medewerkers beschikbaar en er is in 2020 regelmatig gecommuniceerd met de 
medewerkers over informatieveiligheid. Bewustwording blijft een belangrijk aandachtspunt! 
4. Fysieke beveiliging in gebouw en werkruimtes.  Er zijn in 2020 maatregelen getroffen tegen 
inkijk op begane grond. 
5. Toegangsbeveiliging van de systemen en de gegevens.  Gemeenten werken met veel 
systemen en veel gevoelige gegevens. Het vereist steeds meer tijd en geld om dit in goede 
banen te leiden! 
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Jaarlijks neemt de gemeente Doesburg deel aan de ENSIA, de landelijke zelfevaluatie op het 
gebied van Informatiebeveiliging. In de evaluatie over 2020 hebben we niet alle onderdelen 
positief af kunnen ronden. 
Voor de onderdelen waaraan we niet voldoen stellen we een verbeterplan op. Dit verbeterplan 
wordt samen met de beoordeling van het externe accreditatiebureau ingediend bij het college 
van B&W. 
 
 
 

 
Tijd 

 

Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

Jaarlijks rapporteert de Functionaris Gegevensbescherming (FG) over de stand van zaken 
m.b.t. de AVG in Doesburg. 
De rapportage over 2019 is vastgesteld door het College met de volgende aandachtspunten 
voor 2020:  

1. het vaststellen van een Informatieveiligheidsbeleid als kader; 
2. het beleggen van de rollen, taken en verantwoordelijkheden die voort komen uit het beleid. 
Met name rol van proceseigenaar en privacy-beheerder verdienen aandacht; 
3. het actueel houden van het register van verwerkingen; 
4. het steeds en meteen in ogenschouw nemen van het privacy aspect bij wijzigen van onze 
werkprocessen en onze informatievoorziening; 
5. er voor zorgen dat onze inwoners op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van 
hun rechten vanuit de AVG.  

Status  

- Er is inmiddels een nieuw Informatieveiligheidsbeleid 2020-2022 vastgesteld door het 
College. Dit beleid is openbaar gemaakt. 
- De rollen van proceseigenaar en privacy-beheer moeten nog explicieter worden 
geadresseerd in de organisatie.  
- We hebben een systeem aangeschaft waarin we het register van verwerkingen vast kunnen 
leggen en beheren. Vervolgens moet het actueel gehouden worden door de proceseigenaren.  
- Inmiddels is er een Architectuurgroep actief binnen de gemeente die alle gemelde wijzigingen 
in onze systemen doorspreekt en mogelijke privacy-impact bekijkt.  
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- Inwoners kunnen inmiddels ook digitaal (via de website) een verzoek indienen voor inzage; 
wijziging of verwijderen van persoonsgegevens.  

   

  

 
Tijd 

 

1.03 Een veilige  samenleving. 
Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op 
basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding 
van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en 
politiepost in onze gemeente. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan 

maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019  

 

 
Kwaliteit 

de APV is in 2020 geactualiseerd 

 
Tijd 

 

Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-04-2019  
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Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, 

witwassen en (zorg) fraude. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

het college heeft op 26 maart 2019 het plan van aanpak ondermijning vast gesteld. 

 
Tijd 
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Wat mag het kosten? 

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

BGR 2021 
na wijziging 

Realisatie 
2021 

Saldo 2021 

Lasten        

0.1 Bestuur  962.961 1.045.511 1.001.254 893.670 288.692 604.978 

0.2 Burgerzaken  342.187 323.003 304.282 299.745 18.555 281.190 

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer 

 744.979 766.870 786.586 814.503 390.109 424.394 

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid 

 360.131 300.497 302.048 280.774 4.427 276.347 

Totaal Lasten  2.410.258 2.435.882 2.394.169 2.288.692 701.782 1.586.910 

Baten        

0.1 Bestuur  0 64.579 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken  222.184 164.809 114.824 135.324 15.437 119.887 

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer 

 5.000 5.000 12.000 7.730 21.365 -13.635 

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid 

 8.433 16.303 4.356 14.455 3.201 11.254 

Totaal Baten  235.617 250.691 131.180 157.509 40.002 117.507 

Resultaat  -2.174.641 -2.185.191 -2.262.989 -2.131.183 -661.780 -1.469.403 

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg 
Korte beschrijving 

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, 
spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de 
gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en 
Kloostertuin. 

Wat willen we bereiken? 

2.01 Prettige leefomgeving. 

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners 
zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  
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Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Via de integrale afweging zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een 
integraal ontwerp . Dit project zal niet opgestart worden. Wel zijn de aanwezige poorten 
verwijderd om het gebied toch open te kunnen stellen. 

We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Er is nog onvoldoende zicht op een goede locatie en bewonersbetrokkenheid. 

 
Tijd 

Door Corona heeft het interactieve proces met de bewoners ernstige vertraging opgelopen. Dat 
kon gewoon niet plaats vinden. 

We renoveren het openbaar groen en onze bomen. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

De eerste uitkomsten van het Renovatieplan is via KN 2020 ter overweging aangeboden aan 
het College 

We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019  

 

 
Kwaliteit 
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Tijd 

De inventarisatie van de civiele kunstwerken heeft langer geduurd o.a. als gevolg van 
onduidelijke eigendomssituaties en een aantal technische inspecties. De verwachting is dat het 
beheerplan medio 2021 kan worden vastgesteld. 

We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 30-09-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Met de voorbereidingen van het nieuwe  watertakenplan 2022/2026 wordt in 2021 begonnen.  

Net als het huidige watertakenplan Olburgen, gaan we proberen om met het afvalwaterteam 
Olburgen  het project op te starten. 

We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-03-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

De einddatum is opgeschoven omdat de werkzaamheden aan de vijvers in Beinum door het 
Waterschap zijn uitgesteld naar de zomer van 2022. De daaraan gekoppelde 
groenwerkzaamheden schuiven daardoor ook naar achteren (zie ook de update bij het project 
Naar Buiten in Beinum). 

We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied 

elkaar kunnen versterken. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 
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Tijd 

 

We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt 

kunnen worden door jong en oud. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

De keuze voor de locatie van een nieuw te bouwen sporthal is opgeschort. Dit laat onverlet dat 
wij zijn doorgaan met de verdere uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord. Dit 
hebben we onder andere gedaan en doen we door het vergroten van de bekendheid en 
vindbaarheid van openbare sport- en beweeglocaties. 

 
Tijd 

 

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. 
We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet 
alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel 
fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de 
wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en 
Kloostertuin als onderdeel van de MIA. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Herinrichting Kloostertuin. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2021  

 

 
Kwaliteit 

Doesburg wenst mede uit oogpunt van toerisme continue aandacht te schenken aan het 
aantrekkelijk houden van de historische binnenstad. De bereikbaarheid van de winkelstraten en 
een voldoende aanbod aan (betaald) parkeerplaatsen in de directe nabijheid bepalen mede het 
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slagen van deze doelstelling. Parkeerplaats Kloostertuin met zijn aangrenzende supermarkten 
vormt hierin een belangrijke schakel.  

Deze parkeerplaats in zijn huidige vorm dateert uit de jaren ’70 en behoeft nodig een 
opknapbeurt.  

De opgave: 

Met inbreng van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen zal worden 
onderzocht op welke wijze de parkeercapaciteit kan worden uitgebreid met behoud en idealiter 
versterking van het groene karakter. Met de herinrichting is veel geld gemoeid.  Een deel van 
de investering wordt betaald uit de verkoop van bouwgrond aan de supermarkten, die op 
gemeentegrond hun winkel gaan uitbreiden. 

 
Tijd 

2020 is benut om de plannen verder uit te werken en is het werk aanbesteed en gegund. 
Bedoeling is om begin 2021 te starten met een gefaseerde uitvoering, waarbij rekening wordt 
gehouden met het toegankelijk houden van de twee supermarkten voor het winkelend publiek 
en -uiteraard- ook voor de bevoorrading. 

Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

De concept-mobiliteitsagenda is gereed. Thans wordt de laatste hand gelegd aan een 
uitvoerings- c.q. bestedingsplan voor de periode 2020-2025. 

 
Tijd 

Ligt stil a.g.v. andere prioriteiten (1,5 meter samenleving, Vitale Binnenstad) 

Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 01-07-2020  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Werk is opgeleverd. Onderhoudstermijn loopt. Dynamische verlichting en inboet meidoornhaag 
doorgevoerd.  Wat dan nog resteert is herplantplicht van de gekapte bomen. Deze dienen 
binnen nu en twee jaar te zijn doorgevoerd. Planning is deze compensatie in Q2021 door te 
voeren. 
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Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Parkeeronderzoek binnenstad uitgevoerd juli 2018, resultaten opgeleverd september 2018. 

 
Tijd 

Maatregelen zijn/worden meegenomen in project Vitale Binnenstad 

Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. 
We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, 
vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor 
een actieplan op te stellen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de 

jaren 2022 en volgende. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-10-2021  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 
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Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-07-2019  

 

 
Kwaliteit 

is afgerond. Is door raad vastgesteld Q1 2020. 

 
Tijd 

 

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. 
We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de 
bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. 
Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te 
houden. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2020  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

We realiseren voldoende inzamelpunten. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

We hebben inmiddels alle inzamelpunten gerealiseerd. Dit onderdeel kan daarom worden 
beëindigd. 

 
Tijd 

 

We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019  
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Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Het Grondstoffenplan 2020-2024 is in juni 2020 door de raad vastgesteld. 
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Wat mag het kosten? 

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

BGR 2021 
na wijziging 

Realisatie 
2021 

Saldo 2021 

Lasten        

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 1.489.307 1.241.310 1.210.595 1.577.900 169.400 1.408.500 

2.2 Parkeren  74.214 64.582 73.266 66.939 13.985 52.954 

2.3 Recreatieve 
havens 

 81.793 89.118 88.139 113.521 7.960 105.561 

2.4 Economische 
havens en 
waterwegen 

 251 0 0 0 0 0 

2.5 Openbaar 
vervoer 

 1.177 1.196 1.242 1.234 54 1.180 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 209.114 224.007 249.004 277.191 76.010 201.181 

5.2 
Sportaccommodaties 

 640.887 685.292 587.359 662.414 33.859 628.555 

5.4 Musea  153.971 167.679 182.928 169.162 53.309 115.853 

5.5 Cultureel erfgoed  288.070 273.985 1.021.728 109.590 -58.762 168.352 

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 942.432 865.392 919.388 1.053.506 186.232 867.274 

7.2 Riolering  352.993 642.779 642.970 499.579 33.883 465.696 

7.3 Afval  1.177.098 1.113.698 1.206.536 1.167.674 634.387 533.287 

7.4 Milieubeheer  226.272 237.077 456.062 928.558 187.506 741.052 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 99.353 104.189 111.544 137.987 12.872 125.115 

Totaal Lasten  5.736.932 5.710.304 6.750.761 6.765.255 1.350.697 5.414.558 

Baten        

0.63 
Parkeerbelasting 

 343.083 322.999 369.460 577.854 142.288 435.566 

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 345.101 115.655 62.218 216.682 6.337 210.345 

2.3 Recreatieve 
havens 

 46.545 59.740 60.342 112.780 3.778 109.002 

2.4 Economische 
havens en 
waterwegen 

 0 0 0 147 0 147 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 34.219 46.573 75.307 40.763 24.092 16.671 

5.2 
Sportaccommodaties 

 55.976 116.132 90.109 65.798 10.537 55.261 

5.4 Musea  30.803 20.745 20.019 20.439 1.697 18.742 

5.5 Cultureel erfgoed  84.445 35.994 704.893 11.370 19.984 -8.614 
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5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 7.907 10.817 407 131 407 -276 

7.2 Riolering  1.080.139 1.166.358 1.154.246 1.131.103 252.221 878.882 

7.3 Afval  1.321.410 1.183.807 1.827.858 1.712.387 1.266.990 445.397 

7.4 Milieubeheer  0 12.667 97.772 0 895.165 -895.165 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 58.565 63.963 86.458 67.897 38.600 29.297 

Totaal Baten  3.408.193 3.155.450 4.549.088 3.957.351 2.662.093 1.295.258 

Resultaat  -2.328.739 -2.554.854 -2.201.673 -2.807.904 1.311.397 -4.119.301 

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in 
Doesburg 
Korte beschrijving 

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de 
economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers. 

Wat willen we bereiken? 

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. 

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden 
en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de 
vestingwerken van Doesburg te vergoten. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Schetsontwerpen zijn gereed. 

 
Tijd 

Dit project wordt niet gerealiseerd. Er is geen budget voor vrijgemaakt. 

We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-07-2021  
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Kwaliteit 

De beleidsnotitie sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving en is voorbereid op de komst van 
de Omgevingswet welke in 2022 wordt ingevoerd.  

De beleidsnotitie is af. Aan de uitvoering hiervan zit een kostenplaatje. In 2020 is er geen 
budget beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, daarom is de notitie nog niet ter besluitvorming 
voorgelegd.  

  

 
Tijd 

In de eerste helft van 2021 wordt de notitie voorgelegd ter besluitvorming. Voorgesteld wordt 
om geen extra geld te vragen of menskracht vragende onderwerpen op te pakken, met 
uitzondering van taken en onderwerpen die vanuit wet- of regelgeving vereist zijn. 

We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Door stichting Menno van Coehoorn is een website over de verdedigingswerken 
gemaakt,  link.  

Er worden 7 informatiepanelen geplaatst langs de Hoge en Lage Linie. De laatste 2 panelen 
zijn februari 2021 geplaatst. 

 
Tijd 

Het werk is opgeleverd. 

We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Het ontwerp is gereed. 

 
Tijd 

Er is geen budget beschikbaar voor uitvoering. De einddatum is niet gehaald. 

We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

https://www.vestingdoesburg.nl/
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Kwaliteit 

Het fietspad bij de Hoge Linie en  de Panovenweg is gereed en opgeleverd.  

Het wandelpad over een deel van de Lage linie is gereed en opgeleverd.  

  

 
Tijd 

Er is geen budget meer om verder nog uitvoering te geven aan het verbeteren van de wandel- 
en fietspaden 

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. 
We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting 
Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid 
dragen we bij een stad vol cultuur. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 01-04-2021  

 

 
Kwaliteit 

De uitvoering van het Cultuurbeleid zou plaatsvinden in de jaren 2018, 2019 en 2020. Door de 
Covid-19 maatregelen heeft dit vertraging opgelopen en hebben er nauwelijks culturele 
activiteiten in 2020 plaatsgevonden. De wens was om in 2021 weer culturele activiteiten te 
gaan stimuleren. Hiervoor is echter geen budget beschikbaar. De evaluatie van het 
Cultuurbeleid heeft op dit moment geen prioriteit. 

 
Tijd 

Uitvoering van de Cultuurnota 'Slim verbinden' loopt gedurende de jaren 2018, 2019 en 2020. 
Door oplevering van een evaluatie in voorjaar 2021 kunnen de volledige drie jaar worden 
genomen in de evaluatie. 

Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 
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Tijd 

 

Herinrichting kernwinkelgebied. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 31-03-2021  

 

 
Kwaliteit 

Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) 
aantrekkelijker gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te 
houden en mogelijk te vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden 
steeds weer "gevuld" te krijgen. Dit komt doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer 
verandert in een verdringingsmarkt. Maar ook zien wij een gewijzigd consumentengedrag als 
gevolg van de opkomst van digitaal shoppen.  De herinrichting  van de straten moet  bezoekers 
letterlijk meer ruimte bieden. Dit doen we  door het gemotoriseerde verkeer gedurende met 
name het toeristenseizoen zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. Maar ook willen 
we ondernemers  gelegenheid bieden om ruimere terrassen aan te leggen en desgewenst 
producten royaler uit te stallen voor hun winkel, dit dan weer wel volgens hierover vast te 
leggen spelregels. Sfeerverlichting en fraai vormgegeven straatmeubilair moeten er voor 
zorgen dat de bezoeker zich welkom voelt.   

De opgave 

De herinrichting dient er toe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid 
behoudt voor inwoners en bezoekers. Door de uitvoering te combineren met de  aanleg van 
een nieuw riool kan op kosten worden bespaard. 

 
Tijd 

Bij de herinrichting van de winkelstraten wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de verkeer- en 
parkeersituatie.  Belanghebbenden zijn onder andere door klankbordgroep-
bijeenkomsten  betrokken bij het parkeer- en verkeersplan.  In 2021 worden de plannen voor 
herinrichting van de winkelstraten verder uitgewerkt en naar vastgesteld DO  gereed gemaakt 
voor aanbesteding. Mogelijk dat in het najaar van 2021 gestart kan worden met de eerste 
uitvoeringsfase. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de belangen van ondernemers 
en winkelend publiek. 

Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  
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Kwaliteit 

In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg hebben we aandacht voor leegstand 
in Doesburg. 

 
Tijd 

In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg werken we aan het tegen gaan van 
leegstand in de binnenstad van Doesburg. Dat doen we o.a. door versterking van het 
centrummanagement. Sterk centrummanagement zorgt voor een sterke binnenstad. Het 
bestuur van SCBD wordt gedurende 2021 twee dagen in de week ondersteund door een 
professionele centrummanager. De binnenstadcoordinator volgt de Leergang 
Centrummanagement. Beide trajecten worden volledig betaald uit subsidies van Provincie 
Gelderland.  

Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vond plaats in de jaren 2017 - 2020. Eerder is 
gemeld dat de uitvoering van de cultuurnota maar gedeeltelijk plaatsvindt. Daarbij hebben, 
door de Covid-19 maatregelen, maar nauwelijks culturele activiteiten plaatsgevonden.  Bij de 
Najaarsnota 2020 is gevraagd om een klein deel van het budget over te hevelen naar 2021 om 
de uitvoering van het cultuurbeleid te verlengen met een jaar. Omdat het budget niet is 
overgeheveld kan geen uitvoering meer plaatsvinden in 2021.  

 
Tijd 

De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vindt plaats in de jaren 2017 - 2020. 

We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze 

stad. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

Vanwege de Coronacrisis heeft er in 2020 geen horeca overleg plaats gevonden. Wel is er 
vanwege de Coronacrisis intensief contact met de horeca geweest. 

 
Tijd 
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3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. 
We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum 
krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk 
ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Herontwikkeling centrum Beinum. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

De bestaande sporthal neemt door haar omvang een groot deel van het centrum beslag. 
Vanuit ruimtelijk en financieel oogpunt is onderzocht of deze verplaatst kan worden. 
Vooralsnog  is besloten  geen voorkeurslocatie uit te spreken voor de nieuw te bouwen 
sporthal. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe het centrum desondanks zo spoedig 
mogelijk (gefaseerd) tot de gewenste herontwikkeling kan komen. 

Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-11-2019 Einddatum: 01-05-2020  

 

 
Kwaliteit 

Het uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021 is in het voorjaar 2020 tezamen met de 
monitor Economie & Toerisme opgeleverd. 

 
Tijd 

Het uitvoeringsplan Economisch beleid 2020-2021 is in het voorjaar 2020 opgeleverd. 

Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-09-2019  

 

 
Kwaliteit 
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Tijd 

Werk is opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Overdracht aan beheer en 
onderhoud (team leefomgeving) heeft plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten per 1 
mei 2021. 

Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. 
We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te 
houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we 
hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door: 
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf; 
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West; 
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Evalueren en actualiseren woonbeleid. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021  
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Kwaliteit 

De in februari 2018 vastgestelde woonvisie 2017-2022:  "Doesburg, een thuis voor 
iedereen" en de hierin opgenomen maatregelen worden ieder jaar "tegen het licht" 
gehouden.  De visie vormt onder andere de basis voor de jaarlijks met corporatie Stichting 
Woonservice IJsselland vast te leggen prestatieafspraken. 

 
Tijd 

Afgaande op de doorlooptijd van de huidige visie zou idealiter in de tweede helft van 2021 
gestart moeten worden met de voorbereidingen voor een nieuwe visie. Gelet op de 
gemeenteraadsverkiezingen is er aanleiding  de opstart met één jaar te verdagen.  

Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-03-2018 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 

De woonvisie 2017-2022, getiteld: Doesburg, een thuis voor iedereen tot stand gekomen 
met inbreng van maatschappelijke organisaties, vastgoedpartners en burgers, speelt in op de 
recente trends en ontwikkelingen. Zo is het rijksbeleid erop gericht om mensen langer 
zelfstandig te laten wonen. Dit vraagt om aanpassingen in de bestaande woningvoorraad en 
het –voorbereid op de toekomst – méér levensgeschikt bouwen.  

Nederland en dus ook Doesburg heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit 
betekent dat de bestaande woningvoorraad moet worden verduurzaamd, wat een opgave van 
formaat is, maar noodzakelijk voor onze toekomst en die van onze kinderen. Nieuw toe te 
voegen woningen moeten energie-neutraal worden gebouwd.   

  

 
Tijd 

De in de visie opgenomen maatregelen worden periodiek gemonitord. De visie vormt de basis 
voor de elk jaar met de corporatie vast te leggen prestatieafspraken.  

Formeel expireert de visie eind 2022. Dit betekent dat idealiter in de tweede helft van 2021 
gestart zou  moeten worden met de voorbereidingen hiervoor. Met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zien wij aanleiding om de opstart met één jaar te 
verdagen. 

Woningbouw Beinum West. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-06-2017 Einddatum: 31-12-2024  
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Kwaliteit 

In deze ruim opgezette uitbreidingswijk zijn in de loop der jaren door projectontwikkelaars en 
op particulier initiatief vele eengezinswoningen gerealiseerd in een ruime groene setting. Het 
merendeel is koop in verschillende prijsklassen, een klein deel van de woningen bevindt zich in 
de sociale huursector en zogenaamde middenhuur. Het streven om hier 200 woningen te 
realiseren is nagenoeg gehaald. De teller zal -met nog enkele woningen te bouwen- 
waarschijnlijk stil staan bij 192.  In het verslagjaar is een kleinschalige woon-zorgvoorziening, 
dat plaats biedt aan 24 mensen, opgeleverd.  

 
Tijd 

Van de 54 uitgegeven bouwkavels waren er eind 2020 nog 7 niet verkocht.  Wel zijn voor al 
deze kavels koopovereenkomsten gesloten.  In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor 
het woonrijp maken van De Kilder-De Strijp. In 2021 wordt de uitvoering hiervan ter hand 
genomen. In de financiële grondexploitatie wordt rekening gehouden met een afronding in 
2023, dit kan mogelijk met één jaar worden verkort.  

  

Woningbouw Koppelweg. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

De opgave 

Op de bedrijvenstrook aan de oever van de Oude IJssel worden circa 80 energiezuinige 
aardgasvrije eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd in voornamelijk het 
middeldure en duurdere koopsegment. Woningbouw vindt plaats in verschillende fasen 
door  verschillende ontwikkelaars. Maximaal 14 woningen –te realiseren op de voormalige 
stadswerf– worden ontwikkeld als zogenaamde meer-generatie-woningen. Woningbouw dient 
bij te dragen aan de gewenste structuurversterking van Doesburg. 

 
Tijd 

In 2020 is het bestemmingsplan voor de te bouwen woningen onherroepelijk 
geworden.  Voorbereidingen zijn getroffen voor de 1e bouwfase bestaande uit 55 
koopappartementen en -eengezinswoningen. De ontwikkelaar hoopt in de eerste helft van 
volgend jaar -na verleende omgevingsvergunning - te starten met de bouw. Het merendeel van 
de woningen is verkocht, waarvan ongeveer de helft aan Doesburgers. 

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. 
Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls 
aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en 

fietsroute. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Positionering van dijkopgang wordt afgestemd op de inrichting van het buitenterrein van LOC 
17 BV.  Voor de aanleg ervan is budget voor handen. De opgang moet er voor zorgen dat de 
toerist, die zijn auto parkeert in de Turfhaven via fietsdijk en Kloosterstraat zijn weg naar het 
centrum vindt.  

  

 
Tijd 

Planvoorbereidingen hebben in 2020 plaatsgevonden.  Uitvoering wordt opgeschort tot het 
moment dat LOC17 BV ook daadwerkelijk aan de slag gaat met het verder renoveren en 
verbouwen van de loods. 

Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-11-2019 Einddatum: 01-04-2020  

 

 
Kwaliteit 

Het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 is in het voorjaar 2020 tezamen met de monitor 
Economie & Toerisme opgeleverd. 

 
Tijd 

Het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 wordt voorjaar 2020 tezamen met de monitor 
Economie & Toerisme opgeleverd. 

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. 
De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de 
Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Implementatie Omgevingswet. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2021  
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Kwaliteit 

In 2020 is veel ervaring opgedaan met de nieuwe Omgevingswet. Zo bevindt de pilot voor 
Beinum zich in een gevorderd stadium. Door de Coronacrisis kan de gewenste wijkbijeenkomst 
vooralsnog niet georganiseerd worden. Het plan is 'on hold' gezet tot het moment dat dit weer 
verantwoord is.  

Daarnaast is in 2020 ook gewerkt aan het opstellen van een omgevingsplan voor de wijken 
Molenveld en De Ooi. Nieuw binnen dit project is het thema ‘gezondheid’ onder de 
Omgevingswet. Samen met de GGD is onderzocht hoe dit thema een plek kan krijgen binnen 
het nieuwe omgevingsplan.  

Tot slot is in 2020 software aangeschaft en zijn de koppelingen met het nieuwe DSO (nieuwe 
landelijke voorziening onder de Omgevingswet) gelegd. 

 
Tijd 

Vooralsnog treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. In 2020 is al veel 
geëxperimenteerd met deze nieuwe wet. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. 

We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Afgerond. Software aangeschaft en koppelingen met het nieuwe DSO zijn gelegd. 

We realiseren een omgevingsvisie light. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Project is in 2020 niet opgestart. 

 
Tijd 

Zoals eerder bepaald is in 2020 geen Omgevingsvisie voor het hele grondgebied van 
Doesburg opgesteld.  Volgens de nieuwe Omgevingswet dient deze visie voor 2024 
gerealiseerd te zijn. Er is voor gekozen om de visie de komende jaren gefaseerd op te stellen. 
Gedurende het proces om te komen tot een ‘omgevingsplan Molenveld en De Ooi’ zal, net als 
bij het omgevingsplan voor Beinum, een (op basis van bestaand beleid) omgevingsvisie 
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opgesteld worden. Deze zal de komende jaren uitgebreid worden tot een omgevingsvisie 
(Light) voor onze hele gemeente. 

Wat mag het kosten? 

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

BGR 2021 
na wijziging 

Realisatie 
2021 

Saldo 2021 

Lasten        

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 124.470 108.849 124.464 97.070 15.353 81.717 

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

 46.252 1.304 0 0 0 0 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 15.944 16.275 19.707 63.975 5.638 58.337 

3.4 Economische 
promotie 

 244.999 167.321 200.623 233.638 72.648 160.990 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 341.561 342.005 352.286 107.510 -13.940 121.450 

5.6 Media  310.690 299.029 316.210 263.257 6.996 256.261 

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

 54.284 57.122 238.608 149.823 6.736 143.087 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 312.301 139.808 787.972 27.771 48.767 -20.996 

8.3 Wonen en 
bouwen 

 690.531 571.257 432.688 738.025 31.777 706.248 

Totaal Lasten  2.141.031 1.702.971 2.472.557 1.681.069 173.975 1.507.094 

Baten        

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 0 0 0 0 40.000 -40.000 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 5.126 3.957 3.974 7.728 2.836 4.893 

3.4 Economische 
promotie 

 226.621 223.196 254.466 399.693 -142.767 542.460 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 270.000 270.000 270.000 0 0 0 

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

 8.952 4.947 30.407 788 9.420 -8.632 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 312.301 139.808 742.618 3.964 220.958 -216.994 

8.3 Wonen en 
bouwen 

 521.605 937.444 289.551 343.157 177.655 165.502 

Totaal Baten  1.344.605 1.579.352 1.591.018 755.330 308.101 447.229 

Resultaat  -796.426 -123.619 -881.539 -925.739 134.125 -1.059.864 
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Programma 4 Zorg in Doesburg 
Korte beschrijving 

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan 
gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en 
gezondheidszorg. 

Wat willen we bereiken? 

4.01 Integrale  dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

Bij de realisatie van de projecten zijn de uitgangspunten als volgt: (1) het moet bijdragen aan 
onze excellente dienstverlening, en dus digitaal waar het kan, persoonlijk waar moet, (2) we 
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houden ons aan landelijke wetgeving en normen en (3) in samenwerkingen koppelen en niet 
kloppelen (informatieoverdracht gaat automatisch en niet handmatig). Bij de analyse en 
uitvoering worden interne medewerkers maar ook inwoners/ondernemers betrokken.  

We hebben onze medewerkers verder geschoold in het schrijven op B1 niveau. Verder is 
de  app 'Doesburg Werkt' gelanceerd voor werkzoekenden. Er is een aantal werkprocessen in 
het sociaal domein verder gedigitaliseerd. Verder is in 2020 ook bijvoorbeeld de aavraag Tozo 
meteen digitaal mogelijk gemaakt. Vanaf 2021 zijn de werkzaamheden verder belegd in de 
staande organisatie. 

 
Tijd 

Het programma DWD is in maart 2020 afgerond. De raad heeft in maart 2020 een presentatie 
hierover gehad. Verdere activiteiten  zijn belegd in de organisatie. 

We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te 

duiden. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 30-09-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners 

zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op 

de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de 

Voorzieningen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en 

interventies). 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

Het Plan van aanpak Alcohol- en drugspreventie is definitief. Het is 29 mei vastgesteld in de 
gemeenteraad. Een aantal activiteiten zijn direct gestart zijn in 2019.  
In 2020 hebben de voorlichtingsactiviteiten door Corona niet plaats kunnen vinden. Er wordt nu 
gekeken naar een alternatieve digitale voorlichting. Er zijn daarnaast ook geen preventieve 
trajecten van IrisZorg ingezet. 

 
Tijd 

 

We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor 

onderwijsachterstandenbeleid. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-03-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 
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Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

Door het Jongerencentrum/Jongerenwerk worden verschillende acties ondernomen om de 
doelgroep van het Jongerencentrum te verbreden. 

 
Tijd 

 

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. 
We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het 
veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het 
kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale 
initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-10-2020 Einddatum: 01-10-2021  

 

 
Kwaliteit 

Wordt meegenomen bij de evaluatie jeugdbeleid in 2021. 

 
Tijd 

Wordt meegenomen bij de evaluatie jeugdbeleid in 2021. 

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. 
We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 
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Tijd 

Deze maatregel verdient jaarlijks voortdurend aandacht.  

Met VIT Hulp bij mantelzorg werken we aan vinden, versterken, verlichten en 
verbinden van mantelzorg en ondersteuning.  

Met veel vrijwilligers werken we aan toegankelijk vervoer in Doesburg (Plusbus) en aan 
ontmoeten (o.a. in Grotenhuys). 

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We stimuleren inloop en dagopvang. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

Met diverse partijen werken we aan algemene ontmoetingsplekken waar de nadruk ligt op 
laagdrempelig ontmoeten. Dit ook in relatie tot de lokale aanpak eenzaamheid.  

Geïndiceerde dagopvang (begeleiding groep) wordt meer en meer een 'eindoplossing' binnen 
de maatwerkvoorzieningen Wmo. 

 
Tijd 

 

We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder 

willen inzetten. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

Vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwilligers in de ontmoetingsplekken in Grotenhuys en in de 
(nevenruimte) van de sporthal Beumerskamp en vrijwilligers bij de aanpak van Eenzaamheid 
zijn voorbeelden van dergelijke verbinders. 

 
Tijd 

 

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

Voorlichtingscampagne is al enige tijd bezig door Doesburg Beweegt. 

 
Tijd 

 

We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

Na 2021 zal er weer opnieuw gekeken moeten worden naar de volledige financiering van 
Doesburg Beweegt. Er is nog geen duidelijkheid over of we na 2021 GIDS-gelden ontvangen, 
daarnaast zal er opnieuw een gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren moeten komen. 
De berekening hiervoor wordt in 2020 gemaakt. 

 
Tijd 

 

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-03-2022  

 

 
Kwaliteit 

Momenteel onvoldoende capaciteit om een beleidsplan op te stellen. 

 
Tijd 

Momenteel onvoldoende capaciteit om een beleidsplan op te stellen. 
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We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische 

zelfstandigheid. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig  schulden in kaart krijgen en vervolgens 

schuldhulpverlening kunnen inzetten. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 
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Wat gaat het kosten? 

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

BGR 2021 
na wijziging 

Realisatie 
2021 

Saldo 2021 

Lasten        

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

 21.751 19.902 20.193 -2 0 -2 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 132.617 158.554 203.468 212.741 972 211.769 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 758.936 761.052 825.765 1.042.768 439.296 603.472 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 1.052.007 1.089.418 1.079.643 1.032.496 278.722 753.774 

6.2 Wijkteams  692.318 672.776 751.262 700.254 206.571 493.683 

6.3 Inkomensregelingen  5.522.019 5.462.287 6.498.694 5.859.216 1.543.934 4.315.282 

6.4 Begeleide 
participatie 

 2.396.188 1.964.490 1.972.743 1.835.199 606.598 1.228.601 

6.5 Arbeidsparticipatie  972.792 1.002.432 921.269 907.140 154.306 752.834 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 533.306 397.370 600.707 450.433 111.235 339.198 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 2.569.495 2.819.085 3.075.379 3.037.546 495.545 2.542.001 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 3.528.001 3.716.914 3.866.035 3.188.941 542.736 2.646.205 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

 55.900 58.910 120.997 138.344 66.617 71.727 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

 41.863 -4.575 7.483 43.738 600 43.138 

7.1 Volksgezondheid  285.628 292.666 358.307 375.161 204.042 171.119 

Totaal Lasten  18.562.820 18.411.283 20.301.943 18.823.975 4.651.172 14.172.803 

Baten        

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 -6.973 21.088 11.088 11.276 3.759 7.517 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 214.734 218.703 240.714 351.590 86.964 264.626 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 0 0 11.576 0 2.894 -2.894 

6.3 Inkomensregelingen  4.578.018 4.348.479 5.474.837 4.379.603 1.845.805 2.533.798 

6.4 Begeleide 
participatie 

 0 0 46.062 0 0 0 

6.5 Arbeidsparticipatie  177.028 104.606 128.282 178.274 31.651 146.623 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 71.446 7.448 2.106 51.574 259.482 -207.908 
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6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 131.424 106.286 56.062 189.517 65.111 124.406 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 0 28.526 6.151 0 0 0 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

 73.830 0 0 0 0 0 

Totaal Baten  5.239.507 4.835.136 5.976.877 5.161.834 2.295.666 2.866.168 

Resultaat  -
13.323.314 

-
13.576.147 

-
14.325.065 

-
13.662.141 

-
2.355.506 

-
11.306.635 

Programma 5 Algemene dienst en financiën 
Korte beschrijving 

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën. 

Wat willen we bereiken? 

5.01 Een gezonde financiële positie. 

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in 
evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij. 

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college 
ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn 
aan dit bedrag. 

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste 
goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college 

minimaal 8 miljoen euro. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

Het college van B&W heeft indirect bij de Integrale afweging van de begroting 2020 dit 
standpunt  losgelaten door akkoord te gaan met een onttrekking van minimaal 6 miljoen uit de 
Algemene Reserve in 2020 om de exploitatielasten te dekken. 

 
Tijd 

 

We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 
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Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

De financiële positie van de gemeente Doesburg staat onder druk. Uit actuele prognoses blijkt 
dat we afstevenen op een structureel tekort van grofweg 1 miljoen euro (3% van ons 
begrotingstotaal).  Hier zijn vooral toegenomen kosten voor jeugdzorg en nadelige 
gemeentefondsontwikkelingen debet aan. Inmiddels is een taskforce in het leven geroepen met 
de opdracht om een aantal (belangrijke) begrotingsposten te analyseren en te komen met 
eventuele verbetervoorstellen. 

 
Tijd 

 

5.02 Een lage belastingdruk. 
We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen 
dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de 
afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere 
inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de 
afvalstoffenheffing. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen 

dan de reguliere inflatiecorrectie. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

Deze doelstelling is in 2020 niet gehaald.  Het tarief voor het vastrecht afvalstoffenheffing 
moest, naast de inflatiecorrectie van 3,15%,  met ruim 63% extra  worden verhoogd om de 
geraamde opbrengst voor dat jaar te halen. Zodoende kon 100% kostendekking gerealiseerd 
worden. In  2017, 2018 en 2019 zijn de tarieven wel met maximaal de inflatiecorrectie 
verhoogd. Voor die jaren moest de extra stijging echter gecompenseerd worden door geld te 
onttrekken aan de reserves van de gemeente Doesburg.  

De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen 2020 zijn wél met maximaal de 
inflatiecorrectie van 3,15% verhoogd terwijl het tarief rioolheffing 2020 zelfs gelijk is gebleven.   

 
Tijd 
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5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. 
We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en 
toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en 
Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze 
dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal 
Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

We zijn in 2020 gestart met het inzichtelijk maken afhandeling van informatie in 
werkprocessen. Dit is gaat in 2021 verder en op basis daarvan gaan we ook verder met de 
afhandeling van informatie (brieven, aanvragen, etc.). 

 
Tijd 

 

Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk 

kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de 

openingstijden van onze fysieke loketten). 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-10-2019  

 

 
Kwaliteit 

Er is in het licht van de organisatieverandering dit jaar een dienstverleningsconcept 
ontwikkeld. Hieraan zal in de nabije toekomst door de nieuwe teams praktische invulling en 
uitvoering worden gegeven. Dit zal in 2021 verder vervolg krijgen. 

 
Tijd 

Ivm zomervakantie kan einddatum opgeschoven worden. 

Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2020  
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Kwaliteit 

Het project DWD is afgerond. Resultaten hiervan zijn in maart 2020 gepresenteerd aan de 
raad. De resultaten zijn opgeleverd binnen de planning, het beschikbare budget. Oplossingen 
passen bij onze ICT architectuur, voldoen aan wetgeving en passen bij onze uitgangspunten 
van ons Informatiebeleid.  

  

 
Tijd 

De in het DWD programma opgenomen resultaten zijn grotendeels in maart 2020 afgerond. Op 
dat moment is daarom het programma ook afgerond. Zaken die toen nog moesten worden 
afgemaakt, zijn belegd in de staande organisatie.  De laatste resultaten van het DWD 
programma zijn in maart 2020 gepresenteerd aan de raad. 

Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te 

schrappen. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Bij de realisatie van de projecten zijn de uitgangspunten als volgt: (1) het moet bijdragen aan 
onze excellente dienstverlening, en dus digitaal waar het kan, persoonlijk waar moet, (2) we 
houden ons aan landelijke wetgeving en normen en (3) in samenwerkingen koppelen en niet 
kloppelen (informatieoverdracht gaat automatisch en niet handmatig). Bij de analyse en 
uitvoering zijn interne medewerkers maar ook inwoners/ondernemers betrokken. Het 
toepassen van de methode klantreizen heeft geleid tot de herinrichting van verschillende 
processen, waarbij overbodige stappen zijn geschrapt. En soms zijn stappen voor betere 
dienstverlening juist toegevoegd. Voorbeelden: we geven bij meldingen openbare ruimte nu 
altijd een terugkoppeling (voorheen gebeurde dat niet standaard). WhatsApp en LinkedIn zijn 
aan de communicatiekanalen toegevoegd. Bij de aanvragen Evenementen en Vergunningen 
zijn juist stappen geschrapt. Ook het proces Invorderingen is verder gedigitaliseerd en 
verbeterd. In dit proces wordt bijvoorbeeld nu eerst een herinnering tot betalen aan inwoners 
gestuurd voordat een inwoner wordt aangemaand en extra kosten hiervoor betalen. In 2020 
lijkt dit een positieve uitwerking te hebben op het aantal betalingen dat voor de stap aanmaning 
wordt gedaan. Inwoners reageren positief op de verstuurde herinneringen.  

Het project is afgerond. 

 
Tijd 

Het DWD programma is in maart 2020 afgerond. Nog openstaande zaken zijn belegd in de 
staande organisatie. Ook krijgen zij een plek in het uitvoeringsplan van het Informatiebeleid. 

We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 
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Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019  

 

 
Kwaliteit 

Dit hangt samen met de voortgang van de organisatieontwikkeling en de invulling van het 
dienstverleningsconcept door de nieuwe teams.  Dit zal in 2021 verdere uitwerking krijgen. De 
toekomstige ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn hier ook van belang en een onzekere 
factor. 

 
Tijd 

 

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke 

organisatie en bestuur. 
We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar 
gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.  
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de 
uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te 

verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te 

verduurzamen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. 
Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt 
gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes 
gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een 
gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, 
werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. 
Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld 
meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening 
met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-06-2021  

 

 
Kwaliteit 

Het gemeentelijk vastgoedbeheerplan gaat onderdeel uitmaken van het integraal beleid 
omtrent de professionalisering van het gemeentelijk vastgoedbeheer en het MJOP.   

De Strategische Koers Vastgoed 2020 is in november door de raad vastgesteld. De 
aanbesteding voor professioneel vastgoedbeheer is in voorbereiding. 

 
Tijd 

De uitvoeringsagenda en het nieuwe MJOP volgen in Q1/Q2-2021  

De aanbesteding van professioneel Vastgoedbeheer wordt  medio 2021 afgerond. 

Wat mag het kosten? 

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

BGR 2021 na 
wijziging 

Realisatie 
2021 

Saldo 2021 

Lasten        

0.4 
Overhead 

 4.980.514 5.482.613 5.725.928 5.351.917 3.210.172 2.141.745 

0.5 
Treasury 

 339 594 0 3.359 0 3.359 

Totaal 
Lasten 

 4.980.852 5.483.207 5.725.928 5.355.276 3.210.172 2.145.104 

Baten        

0.4 
Overhead 

 335.219 130.716 240.730 683 549 134 

0.5 
Treasury 

 303.946 351.836 211.359 335.432 12.208 323.224 

Totaal 
Baten 

 639.165 482.552 452.090 336.115 12.758 323.357 

Resultaat  -4.341.687 -5.000.655 -5.273.838 -5.019.161 -3.197.415 -1.821.746 
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
Algemene dekkingsmiddelen 

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

BGR 2021 
na wijziging 

Realisatie 
2021 

Saldo 2021 

Lasten        

0.10 Mutaties reserves  2.435.508 6.193.335 6.652.158 796.848 0 796.848 

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 -53.544 -925.231 0 0 0 0 

0.61 OZB woningen  145.286 154.035 139.050 165.426 36.884 128.542 

0.62 OZB niet-woningen  10.562 7.123 5.719 5.475 11.601 -6.126 

0.64 Belastingen overig  116.045 132.454 135.883 101.467 3.348 98.119 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 -36.604 -103.585 -112.920 -218.927 36 -218.963 

0.9 
Vennootschapsbelasting 
(VpB) 

 0 91.435 13.712 0 0 0 

Totaal Lasten  2.617.252 5.549.566 6.833.602 850.289 51.870 798.419 

Baten        

0.10 Mutaties reserves  3.928.994 6.297.314 7.912.303 1.789.613 0 1.789.613 

0.61 OZB woningen  1.422.376 1.606.908 1.673.039 1.703.227 1.746.900 -43.673 

0.62 OZB niet-woningen  395.548 438.830 462.788 473.452 453.672 19.780 

0.64 Belastingen overig  636.244 665.582 639.515 645.231 117.578 527.653 

0.7 Algemene uitkering 
en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

 19.171.642 19.976.498 20.851.816 20.879.941 6.367.656 14.512.285 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 27.255 4.903 86 1.307 0 1.307 

Totaal Baten  25.582.059 28.990.033 31.539.546 25.492.771 8.685.806 16.806.965 

Resultaat  22.964.807 23.440.467 24.705.944 24.642.482 8.633.936 16.008.546 

Belangrijke financiële ontwikkelingen 
Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen 

Op grond van artikel 5 lid 3 van de door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordening 2020 
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. 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Doesburg/CVDR630578.html
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Op dit moment willen we u over de volgende ontwikkelingen informeren: 

Inmiddels is de raad de Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2020 voorgelegd. Hierin zijn de voor 2020 
relevante ontwikkelingen betrokken. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 

Overige financële ontwikkelingen 

Herverdeling gemeentefonds. 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs mede namens de 
staatssecretaris van Financiën de adviesaanvraag ingediend bij de Raad voor het Openbaar bestuur 
voor het verdeelvoorstel herijking gemeentefonds. In een bijgaande notitie zijn de herverdeeleffecten 
per gemeente uiteengezet. Voor Doesburg pakt de herverdeling helaas negatief uit. Vooralsnog 
moeten we rekening houden met een structureel lagere gemeentefondsuitkering van uiteindelijk 44 
euro per inwoner oftewel ongeveer € 500.000. 

Na ontvangst van het ROB-advies wordt ook de VNG nog geconsulteerd. Na afronding van de 
besluitvorming door het volgend kabinet vindt zo spoedig mogelijk de verwerking in de circulaire van 
het gemeentefonds plaats. De herverdeeleffecten zullen op dat moment definitief worden vastgesteld. 

Er is overigens een ingroeipad voorzien van maximaal € 15 per inwoner per jaar vanaf 2023 tot en met 
2026, zowel bij voordeel- als nadeelgemeenten met een negatieve respectievelijk positieve suppletie. 

Lopende investeringen en projecten 
Stand van zaken projecten 
Doelstellingen 

Bedrijfsvoeringsprojecten 

 

Maatregelen 

Project Digitaal Werken en Dienstverlenen 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 30-06-2020  

 

 
Kwaliteit 

Het programma is afgerond. Over de resultaten is in maart 2020 een presentatie gegeven aan 
de raad. 

 
Tijd 

Resterende activiteiten zijn belegd in de staande organisatie en krijgen een plek in het 
uitvoeringsplan van het I beleid. Hieraan wordt in de komende jaren gewerkt. 

 
Geld 

Het project is binnen de beschikbare middelen uitgevoerd en nagenoeg gebruikt. 

https://doesburg.begrotingsapp.nl/integrale-begrotingsbijstelling-ibb-2020-
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Deelproject Digitaal dienstverlenen 
Doel 
Zorgen dat de burgers en bedrijven in onze gemeente geheel digitaal en op transparante wijze met 
ons kunnen samenwerken, waarbij zij vanuit een eigen regierol zelf kunnen bepalen hoe ze met ons 
willen samenwerken en welke service ze willen afnemen van de (gehele) overheid. De digitale 
dienstverlening moet op niveau 3 komen, conform de normen van de Implementatieagenda van BZK 
en DA2020/GDI van de VNG/KING. 
We zorgen voor een organisatiebrede klantgerichtheid (van buiten naar binnen denken) en volledig 
digitaal ingerichte klantprocessen. We zorgen dat burgers en bedrijven simpel en laagdrempelig 
vragen en verzoeken digitaal en 7x24 uur kunnen aanvragen, en producten en diensten digitaal 
aangeleverd krijgen indien zij dat wensen. We zorgen dat we naast de analoge kanalen ook alle 
moderne digitale kanalen operationeel hebben zoals het digitaal loket (de website en het 
MijnGemeentePortaal), de email, social media (WhatsApp, Twitter, Facebook enz.) en de landelijke 
voorzieningen MijnOverheid en Berichtenbox. We hanteren daarbij het dienstverleningsmodel dat het 
beste past bij het digitaal samenwerken met klanten. 
Met het realiseren van deze doelen geven we invulling aan een aantal van de leidende principes uit de 
roadmap: 

 P1: De klant kiest het kanaal. 

 P2: Digitaal achter de voordeur. 

 P5: Digitaal de deur uit, tenzij ….. 

 P6: De klant regelt zijn eigen zaakjes. 

 P9: Meten is weten is beter sturen. 

 P10: Voorbereid op de toekomst. 

Op te leveren resultaten / activiteiten 

 Een digitale dienstverlening op niveau 3 (normen Implementatieagenda van BZK en 
DA2020/GDI van VNG/KING). 

 Een lean frontoffice (klantcontact) die past binnen een modern frontoffice/backoffice-model dat 
het beste invulling geeft aan de behoeften van burgers en bedrijven (12, 12b/c, 17a, 17b, 18, 
18b, 20, 26b). 

 Een operationeel digitaal loket (website portaal), ICT-voorzieningen, klantcontactsysteem en 
slimme dienstverleningsprocessen waarmee burgers en ondernemingen ‘online’ eenvoudig, 
snel, transparant en zo veel mogelijk zelfstandig ondersteund kunnen worden en ze regie 
hebben op de ondersteuningsvorm. 

 E-formulieren met vraaggeleiding en prefill vanuit alle organisatieonderdelen operationeel 
(1a/b/c, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11a/b). 

 Een gepersonaliseerde toegang voor cliënten en/of wijken, waarmee persoons- of 
wijkspecifieke informatie wordt ontsloten, voor die klantprocessen waarvoor dat zinvol is 
(voldoende toegevoegde waarde biedt). (2b, 12c, 29, 43). 
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 Voor geautoriseerde toegang en prefill op basis van BSN de identificatie-instrumenten DigiD-
eIDAS en eHerkenning operationeel (1a/bc), 

 Invoering GDI-bouwstenen DA2020 t.b.v. verbetering dienstverlening. 

 Invoeringsplan. 

 Aanbesteding en keuze voor ICT-oplossingen en werkwijzen. 

 Opgeleide medewerkers. 

 Beheerorganisatie ingevoerde ICT-voorzieningen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 19-07-2018 Einddatum: 30-06-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Afgerond in maart 2020 

 
Geld 

 

Deelproject Digitaal samenwerken 
Doel 
Zorgen dat medewerkers met een innovatief digitaal ‘werkportaal’ werken, waarmee zij optimaal 
samenwerken met collega’s en projectmatig samenwerken met elkaar, ketenpartners, burgers en 
ondernemingen. Samen werken aan dezelfde resultaten, we elkaar kunnen vinden en kennis kunnen 
delen. Zorgen dat we geheel digitaal procesgericht werken binnen onze bedrijfsvoering op een snelle, 
transparante en efficiënte wijze. Zorgen dat we in de processen waar dit toegevoegde waarde heeft 
zaakgericht kunnen werken en dat we het documentmanagement slim en effectief hebben ingericht. 
We zorgen dat we flexibel en tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken door inzet van mobiele 
apparatuur en een veilige en goed te beheren verbinding tussen vaste en mobiele werkplekken. 
Zorgen voor het creëren van managementinformatie en het meten van onze prestaties. 
Met het realiseren van deze doelen geven we invulling aan een aantal van de leidende principes uit de 
roadmap: 

 P2: Digitaal achter de voordeur. 

 P3: Alle standaardproducten zijn zaken. 

 P4: Niet koppelen maar koppelen. 

 P7: Interne standaardprocessen zijn ook zaken. 

 P8: Optimale ondersteuning voor samenwerking. 

 P9: Meten is weten is beter sturen. 
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 P10: Voorbereid op de toekomst. 

Op te leveren resultaten 

 Beleid rond digitale werkplek als portal voor het digitaal samenwerken. 

 Werkplekken (informatieportaal) zo ingericht dat: 
- gepersonaliseerde informatieportalen beschikbaar zijn (36); 
- intensief informatie kan worden gedeeld en gecommuniceerd (37) 
- app’s gebruikt kunnen worden en app’s beschikbaar worden gesteld; 
- social media integraal ingezet en gebruikt worden; 
- bereikbaarheid en presence geoptimaliseerd is (37); 
- mobiele devices integraal ingezet en gebruikt worden (39); 
- rechtsgeldig digitaal (elektronisch) ondertekenen en waarmerken is ingericht (14a/b/15); 
- het samenwerken in en delen van documenten mogelijk is, inclusief archivering. 
- via een ‘smoelenboek’ snel de juiste collega’s gevonden kunnen worden; 
- het werken in de wijk wordt ondersteund; 
- projectmatig werken wordt ondersteund met archiefwaardige documentopslag; 
- single sign-on voor applicaties (38). 

 Slim ingerichte werkprocessen voor alle taakvelden (17a, 18, 33). 

 Zaakafhandeling met Decos Join voor alle processen waarvoor dit een toegevoegde waarde 
biedt zaakgericht kunnen worden afgehandeld en adequate dossiervorming plaats vindt (19, 
20, 26a, 33). 

 Standaard uitwisselingsformaten (koppelvlakken) operationeel in die interne processen, 
ketenprocessen en klantprocessen (in de architectuur) waar dat voldoende toegevoegde 
waarde biedt t.o.v. handmatige gegevensoverdracht (21, 22, 23, 24, 25, 30a, 31, 34a/b) 

 Aansluiting op landelijke voorzieningen voor berichtenverkeer (28); 

 Centrale uniforme huisstijlsjablonen die organisatiebreed worden gebruikt en centraal beheerd 
(iWriter) (27); 

 Stuurinformatie en managementinformatievoorzieningen operationeel: KPI’s/KSF’s, BI-cyclus, 
dashboards (42, 44, 44a); 

 Cloudbeleid inclusief beveiligingseisen (17b). 

 Samenwerking (opslag, integratie) via een veilige cloud-omgeving (17b). 

 Alle applicaties met gelijke functionele ondersteuning zijn geharmoniseerd, overbodige 
contracten zijn opgezegd en bezuinigingen op applicaties zijn doorgevoerd. 

 Aanbesteding en keuze voor ICT-oplossingen en werkwijze. 

 Invoering GDI-bouwstenen DA2020 t.b.v. verbetering procesgericht werken. 

 Invoeringsplan. 

 Geïmplementeerde ICT-oplossingen en werkwijzen die voldoen aan de gestelde doelen. 

 Opgeleide medewerkers. 
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 Beheerorganisatie ingevoerde ICT-oplossingen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 19-07-2018 Einddatum: 31-01-2020  

 

 
Kwaliteit 

Over het programma DWD  is in maart 2020 verantwoording afgelegd aan de Raad. Het 
programma was toen grotendeels afgerond. In 2020 zijn nog enkele punten gerealiseerd m.b.t. 
Digitaal samenwerken:   
 
In de bedrijfsvoering is er gewerkt aan digitalisering en efficiency van het invorderingsproces 
en bij de bestuurlijke besluitvorming.  
Ook is de vergunningenapplicatie voor Bouwen en Wonen (omgevingsvergunningen) is 
aangesloten op het archiefsysteem.  
We zijn gestart met de 1e uitrol van Office 365 producten, bedoeld om meer flexibel te kunnen 
werken. Een van deze producten (Teams) heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de Corona 
crisis. 
Deze app heeft er in combinatie met thuiswerk-apparatuur voor gezorgd dat we in staat waren 
om onze werkzaamheden vanuit thuis voort te zetten.  
In 2021 gaan we verder gaan met uitrol en inrichting van Office 365 voor gemeentelijk breed 
gebruik.  
Tenslotte zijn er voorbereidingen getroffen om op termijn een deel van het papieren archief 
over te dragen naar een digitaal archief (eDepot). 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Deelproject Digitalisering Sociaal Domein 
Doel 
Zorgen dat binnen de afdeling Sociaal Domein geheel digitaal met elkaar, met cliënten en met 
ketenpartners wordt samengewerkt en dat alle papieren dossiers zijn vervangen door digitale. Er voor 
zorgen dat de consulenten informatiesystemen ter beschikking krijgen waarmee de ze hun werk zowel 
intern als in het veld makkelijk kunnen uitvoeren. Er moeten toegangsportalen komen waarmee 
burgers uitstekend worden geïnformeerd en ze een laagdrempelige toegang krijgen tot het 
ondersteuningsaanbod van de gemeente Doesburg en haar ketenpartners. Een persoonlijk portaal 
moet cliënten de mogelijkheid bieden om via internet te allen tijde inzage te hebben in hun eigen 
dossiers en persoonlijke informatie en dat klanttevredenheid kan worden doorgegeven. De 
digitalisering van het sociale domein gaat een essentiële bijdrage leveren aan de organisatorische 
herinrichting van het domein en aan de invoering van andere manieren van werken, zodat het een 
gezonde toekomstbestendige organisatie wordt. De digitalisering moet een grote efficiency brengen: 
arbeidsintensieve (analoge) processen gaan efficiënter worden en zo capaciteitsbesparing brengen. 
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Deze capaciteit kan dan worden ingezet voor verdere verbeterslagen en voor taken die nu blijven 
liggen. 

 
Met het realiseren van deze doelen geven we invulling aan een aantal van de leidende principes uit de 
roadmap: 
- P1: De klant kiest het kanaal. 
- P2: Digitaal achter de voordeur. 
- P5: Digitaal de deur uit, tenzij ….. 
- P8: Optimale ondersteuning voor samenwerking. 
- P9: Meten is weten is beter sturen. 
- P10: Voorbereid op de toekomst. 

Op te leveren resultaten / activiteiten 

 Alle dossiers en gegevens digitaal. 

 E-formulieren met vraaggeleiding en prefill (1c, 2a1). 

 Een gepersonaliseerde toegang in een portaal voor cliënten, waarmee ze inzage krijgen in 
persoonlijke informatie (dossiers) en hun tevredenheid over de ondersteuning kunnen 
aangeven (2b, 12c, 29, 43). 

 Een lean frontoffice (klantcontact) die past binnen een modern frontoffice/backoffice-model dat 
het beste invulling geeft aan de behoeften van burgers en bedrijven (12, 12b, 17a, 17b, 18, 
18b, 20, 26b). 

 Een operationeel digitaal loket (website portaal), ICT-voorzieningen, klantcontactsysteem en 
slimme dienstverleningsprocessen waarmee burgers en ondernemingen ‘online’ eenvoudig, 
snel, transparant en zo veel mogelijk zelfstandig ondersteund kunnen worden en ze regie 
hebben op de ondersteuningsvorm. 

 Digitale dienstverlening op niveau 3 (normen Implementatieagenda van BZK en DA2020/GDI 
van VNG). 

 Invoeringsplan. 

 Aanbesteding en keuze voor ICT-oplossingen en werkwijzen. 

 Opgeleide medewerkers. 

 Beheerorganisatie ingevoerde ICT-voorzieningen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Over het programma DWD is in maart 2020 verantwoording afgelegd aan de Raad.  De 
activiteiten uit het  programma waren toen al grotendeels afgerond.  
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Voor Sociaal Domein zijn in 2020 nog een aantal zaken uitgevoerd die voortkwamen uit het 
programma:  

Er zijn processen gedigitaliseerd en is een app in gebruik genomen voor communicatie met de 
werkzoekenden. Er is een directe koppeling gerealiseerd tussen onze zorgsysteem en ons 
archiefsysteem. Dossiers van WMO en Jeugdhulp worden nu automatisch digitaal opgeslagen 
voor archivering. Ook het elektronisch berichtenverkeer met de zorgaanbieders is verbeterd. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Project Renovatie en herinrichting Bestuursvleugel stadhuis Doesburg 
1. MANAGEMENT SAMENVATTING 

In 2016 is een stap gezet in het moderniseren van de bestuursvleugel door de Wethouderskamer 
opnieuw in te richten. Een prachtige oplossing met behoud van de cultuurhistorische waarden van het 
rijksmonument. Echter dat is nog maar het begin. Het stadhuis heeft een aantrekkende werking op 
mensen die Doesburg bezoeken, maar ook voor mensen die in het huwelijk willen treden. Dat zegt iets 
over het bijzondere van ons stadhuis. Willen wij aantrekkelijk blijven als trouwlocatie dan zullen wij 
onze trouwzaal moeten renoveren en moderniseren. Het stadhuis van Doesburg blijft een prachtige 
trouwlocatie. 

De bestuursvleugel heeft echter ook een donkere kant, de deuren zijn voor het publiek gesloten, de 
hal is donker, rommelig en onsamenhangend. De trouwzaal tevens raadzaal is aangekleed met 
meubilair dat oud oogt maar absoluut niet uit de 15e eeuw stampt. De bestuursvleugel verdient een 
opfrisbeurt echter wel met behoud van haar cultuurhistorische waarden. 

Ook is dringend onderhoud nodig aan de gevels van het oude gedeelte van het stadhuis. De 
pleisterlaag laat los en is aan het einde van haar levensduur. De binnen gevels moeten gerestaureerd 
worden. De start van deze werkzaamheden voor de restauratie staat gepland in het 
najaar 2019.  Onderzocht wordt of duurzaamheidsmaatregelen meegenomen kunnen worden in de 
uitvoering en of hiervoor  subsidie verkregen kan worden van de Provincie. 

2. PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 Probleemstelling /aanleiding 

De mooie raadzaal van het stadhuis is dringend aan groot onderhoud toe. De buitenmuren zijn vochtig 
en de kalklaag laat los. Herstel is al enkele jaren uitgesteld, maar verder uitstel is niet wenselijk. In het 
meerjaren onderhoudsprogramma is voorzien in het restaureren van de muren, gelijktijdig wordt ander 
noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Zo is tijdens schilderwerkzaamheden geconstateerd dat veel van 
de 63 luiken ernstige gebreken vertonen. De meesten zijn nog te restaureren, maar een aantal zal 
vervangen moeten worden. Uitvoering van deze werkzaamheden stond aanvankelijk gepland in het 
najaar 2018, echter omdat de middelen ontbreken en gelijktijdig gekeken wordt of 
duurzaamheidsmaatregelen meegenomen kunnen worden is de uitvoering met een jaar uitgesteld. Nu 
staan deze werkzaamheden gepland voor het najaar 2019. Gedurende de 
onderhoudswerkzaamheden zal de raadzaal voor een periode van 5 a 6  maanden niet gebruikt 
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kunnen worden. De vergaderingen van de gemeenteraad en commissie zullen tijdelijk verplaatst 
worden naar de burgerzaal. Op zich zijn dit werkzaamheden mits goed gecoördineerd die zonder veel 
problemen uit gevoerd kunnen worden. 

Naast het noodzakelijk onderhoud ligt er de wens van het college en de raad om de bestuursvleugel 
en met name de raadzaal te gaan herinrichten en te moderniseren. Maar ook het maken van een 
tochtsluis bij de intree vanaf de Roggestraat staat op de wensenlijst. Ontwerpen hiervoor zijn gereed. 
Deze werkzaamheden vallen niet onder het meerjaren onderhoudsprogramma er zullen middelen voor 
vrij gemaakt moeten worden. De raad heeft er mee ingestemd dat een deel van het positieve resultaat 
uit de jaarrekening 2017 besteed mag worden voor het herinrichten van de bestuurdersvleugel. Deze 
werkzaamheden zullen in het voorjaar 2019 worden uitgevoerd. 

In het kader van duurzaamheid ligt er de opdracht ook het gemeentelijk vaste goed te verduurzamen. 
In dat licht gezien is het wenselijk om bij de werkzaamheden die betrekking hebben op de 
bestuurdersvleugel de duurzaamheidsmaatregelen al vast mee te nemen. Het verduurzamen van het 
gemeentelijk vastgoed maakt onderdeel uit van de Meerjaren investeringsagenda (MIA). 

2.2 Doel en resultaat van het project 

Om de werkzaamheden goed en aansluitend te kunnen uitvoeren zal de bestuurdersvleugel en dus 
ook de raadzaal een bepaalde periode niet gebruikt kunnen worden. Wij zien echter kans om de 
werkzaamheden voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden te combineren met de 
werkzaamheden voor het herinrichten van de raadzaal en de tochtsluis. Echter dan zullen voor deze 
laatste werkzaamheden wel de middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Het resultaat is dan wel 
dat we een gemoderniseerde en goed onderhouden bestuurdersvleugel krijgen. Het visitekaartje voor 
de gemeente. Of dit lukt is nog afhankelijk van de financiële middelen, de planning en 
beschikbaarheid van aannemers. Om het financiële plaatje rond te krijgen wordt een 
subsidieaanvraag bij de Provincie voorbereid . 

2.3 Scope / afbakening 

De werkzaamheden hebben betrekking op de ruimtes waarin zich het bestuur en het secretariaat van 
de gemeentelijke organisatie bevinden inclusief de centrale hal. We hebben het over de kamer van de 
burgemeester, de kamer van het secretariaat, de raadzaal en de centrale hal. De scheiding ligt bij de 
toog richting het trappenhuis en de Koepoortzaal. Ook de wethouderskamer bevindt zich binnen het 
gebied van de bestuursvleugel, echter hier worden geen ingrijpende werkzaamheden verricht. 
Vanwege de mogelijke overlast zullen de wethouders tijdelijk verhuizen naar een andere werkruimte in 
het stadhuis. 

  

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 04-02-2019 Einddatum: 30-09-2022  

 

 
Kwaliteit 

Het ontwerp voor de herinrichting is akkoord bevonden. Een deskundigenteam bewaakt de 
gewenste kwaliteit 
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Tijd 

Vanwege de toegezegde provinciale subsidie moet het project voor 1 oktober 2022 zijn 
afgerond. De planning wordt niet gehaald omdat de financiele middelen niet beschikbaar 
gesteld zijn.  

 
Geld 

Voor het eerste deelproject, het herinrichten van de raadzaal en het plaatsen van een 
tochtsluis,  is een krediet beschikbaar gesteld. Dat blijkt vooralsnog voldoende te zijn.  

Voor het tweede deelproject, de restauratie en verduurzaming van de bestuursvleugel is geen 
dekking voorhanden. Er is provinciale subsidie beschikbaar gesteld en een deel zal uit de 
voorziening bekostigd worden. Dat is echter niet genoeg om het gehele project te kunnen 
financieren waardoor een aanvullend krediet nodig is.  

Bij de integrale afwegingen voor de begroting 2020-2023 is  geen budget beschikbaar gesteld. 
De werkzaamheden kunnen daarom niet worden uitgevoerd met als risico dat de subsidie 
vervalt en (deels) terug betaald moet worden. 

Deelproject Inrichten raadzaal en plaatsen tochtsluis 
Deelproject 1; Herinrichten Raadzaal en plaatsen tochtsluis. 

Dit deelproject heeft betrekking op het herinrichten van de raadzaal met nieuw meubilair, 
vloerbedekking en dergelijke. Daarnaast wordt de draairichting van de deuren naar de hal omgezet en 
wordt in de hal een tochtsluis gemaakt. 

Deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de restauratie en verduurzamen uitgevoerd. 

  

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 30-09-2022  

 

 
Kwaliteit 

Het ontwerp voor de herinrichting van de raadzaal is goedgekeurd.  

Het ontwerp voor de tochtsluis is goedgekeurd. 
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Tijd 

Het meubilair van de raadzaal is vervangen, de bankjes in de nissen moeten nog worden 
geplaatst.  

De tochtsluis is in ontwerp gereed, de uitvoering staat gepland voor de eerste helft van 2021. 
De verlichting in de raadzaal wordt nu ook aangebracht.  

Met de uitvoering wordt niet gewacht op de restauratie van met name het stucwerk van de 
binnenwanden. Omdat hiervoor geen budget is vrijgemaakt wordt dit vooralsnog niet 
uitgevoerd.  

Vanwege de provinciale subsidie moet het werk voor 1 oktober 2022 gereed zijn.  

  

 
Geld 

Het krediet  voor de bankjes en te tochtsluis staat onder druk vanwege stijgende prijzen. De 
aanbesteding moet uitwijzen of er voldoende budget is.  

De tochtsluis maakt onderdeel uit van de provinciale subsidie. 

Deelproject Restaureren en verduurzamen bestuurdersvleugel 
Deelproject 2: Het restaureren en verduurzamen van de bestuurdersvleugel van het stadhuis. 

Dit deelproject betreft de restauratie van de binnen gevels van de bestuurdersvleugel van het 
stadhuis, het restaureren van de houten vloeren en het restaureren van de luiken. Gelijktijdig met 
deze werkzaamheden worden verduurzamingsmaatregelen getroffen. Daarnaast worden de overige 
ruimten heringericht. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 30-09-2022  

 

 
Kwaliteit 

De gewenste kwaliteit ligt vast in een restauratiebestek.  

Voor de ruimte van het secretariaat, de Hal, en de burgemeesterskamer zal nog een ontwerp 
gemaakt worden. 

 
Tijd 

De planning wordt niet gehaald omdat er geen financiële middelen beschikbaar gesteld zijn. 

 
Geld 

Er is subsidie beschikbaar gesteld door de provincie in het kader van functioneel gebruik 
erfgoed.  Een deel van het benodigde budget komt uit de voorziening onderhoud gemeentelijke 
gebouwen, dit is echter onvoldoende om het gehele project te kunnen financieren. Een 
aanvullend krediet is nodig. Tijdens de integrale afwegingen voor de begroting 2020-2023 is 
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extra budget gevraagd. Hieraan is niet voldaan. Kortom er zijn momenteel onvoldoende 
financiële middelen beschikbaar om het project te kunnen uitvoeren. 

Project implementatie inkoopsysteem en verplichtingenadministratie (P2P) 
Vanuit de jaarlijkse accountantscontroles is een rapportage met bevindingen opgesteld. Een van de 
punten uit deze rapportage is de rechtmatigheid. In dit projectplan staan aanbevelingen die ervoor 
zorgdragen op korte termijn en toekomstige termijnen aan deze rechtmatigheid te kunnen voldoen. 
Gemeente Doesburg is zich aan het oriënteren om haar aankoop tot betalen (Procure to Pay) proces 
optimaal te laten ondersteunen door toekomst vaste software, die voldoet aan huidige functionele, 
technische en gebruikerswensen. Efficiency in de backoffice, kostenbeheersing en functionaliteit voor 
eindgebruikers die up to date is zijn daarvoor basisvoorwaarden. 
Daarnaast wil de gemeente Doesburg in de toekomst een volledige en flexibele beheersoplossing 
inrichten voor contractbeheer/management en spend-analyses. 
Dit omdat na het afronden van een (EU)aanbesteding en de daarmee gepaard gaande contractering 
het inkoopproces in een nieuwe fase komt, nl. implementatie van de gemaakte afspraken. Deze fase 
gaat naadloos over in het bewaken van de gemaakte afspraken, het onderhouden van de contacten 
over het verloop van de samenwerking met zowel de opdrachtnemer (leverancier) als met de klant en 
het structureel verbeteren, indien noodzakelijk, van de dienstverlening door drachtnemer naar de 
klant. 
 
Gemeenschapsgelden dienen zo efficiënt en doelmatig mogelijk te worden ingezet en ten aanzien van 
inkooptransacties dient verantwoording te worden afgelegd. Als belangrijkste redenen voor de 
toenemende belangstelling voor de ontwikkeling van het inkoopproces zijn te noemen: 

 
a. Wet- en regelgeving; 
b. Jaarlijkse rechtmatigheidscontrole; 
c. Financiële besparingsmogelijkheden; 
d. Integriteit; 
e. Risicoreductie (bestuurlijk, financieel, juridisch). 

 
Na elke aankoop volgt namelijk een factuur en bij elke inkoopvraag komen daardoor verschillende 
functionarissen en disciplines kijken. Deze blik op het inkoop- en financiële proces wordt ook wel 
Purchase to Pay (P2P) genoemd. Hedendaagse informatietechnologische ontwikkelingen stelt de 
gemeente in staat om deze processen grotendeels te automatiseren en met elkaar te laten 
communiceren. Op deze manier kan de gemeente grote winsten boeken op het gebied van efficiency, 
kostenreductie, transparantie, inzicht en control. 

 
Wat de P2P-cyclus anders maakt dan het reguliere inkoopproces, is dat de P2P-proces niet alleen alle 
inkoopprocessen van een inkooptraject doorloopt, maar ook de factuurprocessen hierin meeneemt. 
De P2P-cyclus vindt de verbinding tussen inkoop en financiën, wat noodzakelijk is voor een efficiënte 
inkoop en financiën. 
Doelstelling van het P2P project is om grip te krijgen op het volgende: 

• Sturen op rechtmatigheid van uitgaven 
• Doelmatigheid van inkopen; 
• Uniforme werkwijze P2P (=aankoop tot betalen); 
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• Digitaal goedkeuringsproces; 
• Officiële order op correcte wijze bij de leverancier; 
• Budget Controle aan de voorkant bij bestellen; 
• Factuur matchen met inkoopopdracht (order matching met tolerantie); 
• Inzage in bestellingen en archieffunctie; 

• Vastleggen van verplichtingen waardoor sluitende verplichting administratie; 
• Verkrijgen van (stuur-)informatie. 

Resultaat: 

 
• Gecontracteerde spend in beeld; 
• Inzicht in openstaande verplichtingen; 
• Budget controle aan de voorkant; 
• Up-to-date doorlooptijden van facturen; 
• Handhaving van autorisatieregels; 
• Inzicht verplichtingsadministratie; 
• Voldoen aan specifieke wet en regelgeving; 
• Ondersteunt accountantscontrole; 
• Kostenbesparing op proces en spend. 

 
Door dit resultaat te behalen zal bij toekomstige jaarrekening controles door de accountant en de 
interne controller jaarlijks zichtbare progressie vastgesteld worden in de interne beheersingsomgeving. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-09-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Vanwege problemen met de implementatie van de inkoopmodule kunnen we de kwaliteit niet 
goed meten. 

 
Tijd 

Vanwege problemen bij implementatie van inkoopmodule kunnen we nog geen planning 
aangeven. 

 
Geld 

 

Fysieke projecten 
 

Maatregelen 

Project Reconstructie Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat 

Projectbeschrijving  
In het kader van wegenonderhoud moeten de Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat volledig 
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gereconstrueerd worden. Het projectdoel is om de Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat te 
reconstrueren zodat deze wegen onderhoudstechnisch weer 30 à 40 jaar vooruit kunnen. Tevens 
moet de verkeerskundige inrichting van de wegen zo goed mogelijk worden afgestemd op de functie 
en het gebruik van deze wegen. Er bestaat een duidelijke maatschappelijke wens om langs de 
Zomerweg een vrijliggend fietspad in twee richtingen aan te leggen. Dit is een van de  
oplossingsvarianten die wordt onderzocht.  
 
Fasering  
Door deze opgave in een projectvorm te gieten wordt op een gestructureerde wijze naar een 
eindresultaat toegewerkt. Door tevens gebruik te maken van een adviesbureau wordt optimaal 
gebruikgemaakt van de laatste kennis op gebied van vaktechniek en participatieprocessen. Op  
deze manier is ook de integraliteit van het eindresultaat goed geborgd.  
 
Projectorganisatie  
De concrete uitwerking van de plannen wordt opgedragen aan een adviesbureau. Samen met enkele 
medewerkers van cluster Stadsontwikkeling vormen zij de projectgroep. Met betrekking tot onder 
andere de voortgang en legt de projectleider verantwoording af aan de projectwethouder en de 
ambtelijk opdrachtgever. Om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de herinrichting wordt een 
klankbordgroep samengesteld. Hier wordt het ontwerp voorbesproken. Tussen- en eindproducten, 
zoals VO, DO en het financieringsvoorstel worden ter besluitvorming voorgelegd  
aan het College van Burgemeester en Wethouders. Tevens dient het college een uitvoeringskrediet 
aan te vragen bij de Raad.  
 
Communicatie  
Met de actorenanalyse wordt in kaart gebracht welke doelgroepen voor het project allemaal in beeld 
zijn. Vervolgens worden die doelgroepen met het model ‘ringen van invloed’ geordend op belangen en 
de mate waarin partijen betrokken worden. In een separaat communicatieplan wordt  
nader uitgewerkt hoe de communicatie tijdens het project wordt vormgegeven.  
 
Planning  
Het jaar 2016 en het begin van 2017 wordt benut om tot planvorming te komen en tot een financieel 
sluitende projectuitvoering. Wanneer op korte termijn voldoende cofinanciering wordt gevonden, vindt 
de uitvoering in 2017 plaats.  
 
Middelen  
Voor de verschillende fasen wordt op verschillende manier dekking gevonden. Voor de ontwerpfase is 
budget beschikbaar. Voor de realisatiefase wordt deels dekking gehaald uit de bestemmingsreserve 
wegen. Hiervoor dient nog wel een raadsbesluit genomen te worden. Voor  
de uitvoering is beperkte dekking gevonden in de bestemmingsreserve wegen en vanuit 
subsidie. Voor het gros van de uitvoeringskosten zal de Raad een krediet ter beschikking moeten 
stellen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-07-2020  
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Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Werk civiele aannemer is afgerond. Onderhoudstermijn loopt.  Dynamische verlichting langs 
vrijliggend fietspad is gerealiseerd. Idem geldt voor aanbrengen meidoornhaag. Herplantplicht 
gekapte bomen zal binnen nu en twee jaar nog plaatsvinden. Streven is compensatie in Q4 te 
hebben doorgevoerd.  

 
Geld 

 

Project Vitale Binnenstad 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 01-01-2023  

 

 
Kwaliteit 

Project Vitale binnenstad staat voor behoud van een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers. Verblijfskwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid zijn sleutelwoorden 
binnen Project Vitale binnenstad. Samen met bewoners en ondernemers versterken we op 
allerlei vlakken het centrum. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor behoud 
van ondernemers en aantrekkelijkheid en levendigheid in de binnenstad. Daarvoor zijn onder 
andere beeldkwaliteit en beleid voor reclame en uitstallingen onder de aandacht. Uiteraard 
biedt de heringerichte binnenstad ook ruimte voor de levendige 
evenementenkalender.  Leefbaarheid vraagt ruimte en aanleidingen voor de inclusieve 
samenleving om te recreëren, ontmoeten, spelen en voorzieningen (laadpunten, 
bewegwijzering, wifi).  Verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd om geluids-en geuroverlast en 
trillingen tegen te gaan. Bezoekers zijn van harte gewenst in het centrum en parkeren direct 
aan de randen bij de singels. Het kernwinkelgebied wordt beter toegankelijk voor minder 
validen en invalidenparkeerplaatsen staan verspreid bij veelbezochte functies. 
Vergunningparkeren voor bewoners wordt geoptimaliseerd. Ook aan fietsparkeren is gedacht: 
bij invalsroutes komen fietsnietjes te staan en de mogelijkheid voor een bewaakte 
fietsenstalling wordt onderzocht. Klimaatadaptatie ziet onder andere op watermanagement, 
verkoeling en planten en dieren in de binnenstad. Het rioleringsstelsel wordt vervangen om te 
voldoen aan de eisen van deze tijd en er wordt een apart regenwaterriool aangelegd om 
regenwater af te voeren. In de ontwerpen is aandacht voor groenvoorzieningen. Duurzaamheid 
gaat bijvoorbeeld over materialisering (hergebruik van gebakken materialen), afvalinzameling 
en energiebesparing  

De leefbaarheid en verblijfskwaliteit van het kernwinkelgebied (Meipoortstraat, Ooipoortstraat, 
Kerkstraat) wordt vergroot door het deels afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze straten 
krijgen een nieuwe inrichting van één rijloper in het midden met aan beide zijdes ruime 
verblijfsruimtes. De authentieke Doesburgse uitstraling wordt gekoesterd en versterkt 
door passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, zitjes/banken, 
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verlichting, kunstvoorwerpen, bomen, groenvoorzieningen en afvalbakken. Duurzaamheid en 
hoogwaardig kwaliteit zjjn uitgangspunten voor het de herinrichting van het kernwinkelgebied.  

Parkeerterrein de Kloostertuin wordt heringericht met veilige routes voor langzaam verkeer en 
bevoorrading van de supermarkten Coöp en Albert Heijn. Beide supermarkten gaan uitbreiden 
aan de Kloostertuin en de openbare ruimte wordt daarop aangepast. Ondergrondse 
afvalbakken, fietsnietjes, invalidenparkeerplaatsen en laadpalen voor elektrische auto's zijn in 
het ontwerp meegenomen en de groenzone met speeltuintje worden opgewaardeerd. De steeg 
langs de Coöp wordt ook opnieuw ingericht. 

 
Tijd 

In 2021 is gestart met een gefaseerde uitvoering, te beginnen met de Kloostertuin.  Uitvoering 
van herinrichting van het kernwinkelgebied is voorzien in '21-'22 

 
Geld 

Voor Project Vitale Binnenstad is een investeringskrediet beschikbaar van € 4,4 miljoen. 
Daaruit kunnen de diverse onderdelen (herinrichting Kloostertuin, herinrichting 
Kernwinkelgebied, bewaakte fietsenstalling, diverse maatregelen verkeer-en parkeren en 
eventueel herinrichting Markt) betaald worden. We onderzoeken subsidiemogelijkheden op het 
gebied van investeren in leefbare kernen, klimaatadaptatie en fietsenstallingen.  

  

Deelproject Herinrichting Kloostertuin 
Link naar zaakdossier decos: ZD 10472 

Projectomschrijving (zoals vastgelegd in het projectplan voor de herontwikkeling van de 
Kloosterstraat) 

inleiding 

Doesburg wenst mede uit oogpunt van toerisme continue aandacht te schenken aan het aantrekkelijk 
houden van de historische binnenstad. De bereikbaarheid van de winkelstraten en een voldoende 
aanbod aan (betaald) parkeerplaatsen in de directe nabijheid bepalen mede het slagen van deze 
doelstelling. Parkeerplaats Kloostertuin met zijn aangrenzende supermarkten vormt hierin een 
belangrijke schakel. Deze parkeerplaats in zijn huidige vorm dateert uit de jaren ’70 en behoeft nodig 
een opknapbeurt. 

De opgave: 

Met inbreng van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen zal worden onderzocht op 
welke wijze de parkeercapaciteit kan worden uitgebreid met behoud en idealiter versterking van het 
groene karakter. Met de herinrichting is veel geld gemoeid. Streven is om voor  tenminste 25% van de 
investeringskosten cofinanciering in de vorm van subsidie e.d. te verkrijgen. De zoektocht naar 
middelen zal parallel aan de planvorming plaatsvinden. 

De projectorganisatie: 

De concrete uitwerking van de plannen zal worden opgedragen aan het Team Ingenieursbureau van 
de gemeente Doetinchem. Samen met enkele medewerkers van het Team Stadsontwikkeling vormen 
zij de Projectgroep Herinrichting Kloostertuin. Met betrekking tot de voortgang en andere relevante 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=3AC1EC9A86557D458E614EC7B4FE8FC1
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aspecten legt de projectleiding verantwoording af aan projectwethouder en ambtelijk opdrachtgever. 
Samen vormen zij  de Stuurgroep. Om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de herinrichting 
zal een Klankbordgroep worden geïnstalleerd. Ontwerp en ontwerpprincipes/details worden in deze 
groep besproken. Tussen- en eindproducten, zoals VO, DO, financieringsvoorstel worden door de 
projectleider –met instemming van de Stuurgroep- ter besluitvorming voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. 

Communicatie: 

De projectleider is verantwoordelijk voor het  adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie 
aan de verschillende actoren. Mijlpalen in het ontwikkelingsproces worden gecommuniceerd via de 
media en ‘gevierd’ met de meest direct betrokkenen. De uitvoering zal de nodige hinder veroorzaken 
voor weggebruikers en omwonenden. Een goede en tijdige voorlichting moet deze hinder tot een 
minimum proberen te beperken. 

  

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-04-2022  

 

 
Kwaliteit 

Het parkeerterrein Kloostertuin met de steeg lang de Coöp wordt ingericht voor parkeren 
(betaald en vergunninghouders) met veilige routes voor bevoorrading, parkeerders, 
voetgangers en fietsers. Beide supermarkten hebben uitbreidingsplannen waarop de openbare 
ruimte wordt aangepast. Voorzieningen zoals elektrische laadpalen, ondergrondse containers, 
winkelwagenstallingen, parkeermeters, invalide plaatsten en verlichting krijgen de juiste plek. 
Bomen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd en de groenstrook met speelvoorzieningen wordt 
opnieuw ingericht.  

 
Tijd 

Het definitieve ontwerp is vastgesteld en het hierop gebaseerde bestek is eind 2020 
aanbesteed. Begin 2021 wordt gestart met de uitvoering 

 
Geld 

Er is een investeringskrediet beschikbaar van € 4,4 miljoen, waar onder andere dit onderdeel 
uitbetaald wordt. 

Deelproject Herinrichting kernwinkelgebied 
Link naar zaakdossier decos: ZD 16211 

Samenvatting van de opgave (ontleend aan het vastgestelde projectplan) 

Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) 
aantrekkelijker gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te houden 
en mogelijk te vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden steeds weer ingevuld 
te krijgen. Dit komt doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. 
Maar ook zien wij een gewijzigd consumentengedrag als gevolg van de opkomst van internet-

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=56660CEE21E14D4FAA67644AD9197ED3
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winkelen. Bedoeling is om de bezoekers letterlijk meer ruimte te bieden door het gemotoriseerde 
verkeer gedurende met name het toeristenseizoen zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. 
Het geeft ondernemers de gelegenheid om ruimere terrassen aan te leggen en desgewenst producten 
royaler uit te stallen voor hun winkel. Sfeerverlichting en fraai vormgegeven straatmeubilair moeten er 
voor zorgen dat de bezoeker zich welkom voelt.  

De herinrichting dient er toe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid behoudt 
voor inwoners en bezoekers. Door de uitvoering te combineren met de herinrichting van parkeerplaats 
Kloostertuin en de aanleg van een nieuw riool kan op kosten worden bespaard. 

De projectorganisatie 

De concrete uitwerking van de plannen zal worden opgedragen aan het Team Ingenieursbureau van 
de gemeente Doetinchem. Dit team vormt samen met medewerkers van het team Fysiek Domein de 
Projectgroep Herinrichting Kernwinkelgebied. Over de voortgang en andere relevante aspecten legt 
de projectleiding verantwoording af aan projectwethouder en ambtelijk opdrachtgever. Deze drie 
personen vormen samen de Stuurgroep. Om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de 
herinrichting wordt een Klankbordgroep geïnstalleerd. Ontwerp en ontwerpprincipes/details worden in 
deze groep besproken. Tussen- en eindproducten, zoals VO, DO, financieringsvoorstel worden na 
verkregen instemming van de Stuurgroep- ter besluitvorming voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. 

Communicatie 

De projectleider is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie 
aan de verschillende actoren. Mijlpalen in het ontwikkelingsproces worden gecommuniceerd via de 
media en ‘gevierd’ met direct betrokkenen. De uitvoering zal de nodige hinder veroorzaken voor 
weggebruikers, omwonenden en winkelend publiek. Voorlichting moet er toe bijdragen dat 
aanwonenden en bezoekers optimaal worden geïnformeerd over wanneer welke vorm van hinder te 
verwachten valt, opdat zij in hun handelen hierop kunnen anticiperen. Voor dit herinrichtingsproject, 
deel uitmakende van het Programma Vitale Binnenstad is separaat een communicatieplan 
vastgesteld. In dit plan wordt een nadere beschrijving gegeven van de wijze waarop communicatie 
wordt ingezet, en waarover gedurende het gehele ontwikkelingsproces met de verschillende 
doelgroepen wordt gecommuniceerd, 

De middelen 

De inschatting is dat de ambtelijke inzet, van met name medewerkers van het team Stadsontwikkeling, 
verspreid over twee jaar circa 700 uur bedraagt. In het Clusterplan 2017 is met deze inzet rekening 
gehouden. Voor de planvoorbereiding en de hiervoor in te huren expertise is budget beschikbaar. De 
totale projectkosten worden grofmazig –afhankelijk van het ambitieniveau - ingeschat op € 1.500.000 
tot € 2.000.000. Een deel van de investeringskosten wordt betaald uit MIA 2017-2022, een ander deel 
uit de voorziening VGRP. Voor het dan nog resterende deel moeten nog middelen worden gevonden.  

De planning 

Streven is om in 2017 een definitief ontwerp vast te stellen en in 2018 (na gerealiseerde nieuwe 
parkeerplaatsen in de Kloostertuin) te starten met de herinrichting.  Deze planning wordt om meerdere 
redenen, waaronder de gewenste koppeling met Kloostertuin en vernieuwing van de riolering niet 
gehaald. Zie hoofdstuk planning. 
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 31-12-2023  

 

 
Kwaliteit 

 De Ooipoortstraat, Meipoortstraat en Kerkstraat (tezamen het kernwinkelgebied) krijgen een 
hoogwaardige inrichting voor een goede leefbaarheid en verblijfskwaliteit. In deze straten wordt 
een uniform beeld gemaakt met gebakken stenen en klinkers bestaande uit één rijloper met 
aan beide zijden ruime verblijfsstroken en karakteristieke stoepen. De verblijfsstroken worden 
gebruikt voor lopen, winkelen, verblijven en recreeren.  Kruisingen krijgen een aparte bestrating 
om goed op te vallen. Inrichtingselementen zoals zitjes, bomen, bloembakken, verlichting, 
kunstvoorwerpen, fietsnietjes en afvalbakken worden passend bij de inrichting en Doesburgse 
uitstraling.  De riolering wordt vervangen met een apart regenwaterriool.  Bij de herinrichting 
staan duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteit voorop. 

 
Tijd 

In 2020 is het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar definitief ontwerp. Het college heeft 23 febr '21 
daarmee ingestemd. Het definitief ontwerp wordt 4 maart toegelicht tijdens een 
informatiebijeenkomst aan de raad. Tot de zomer wordt het definitief ontwerp uitgewerkt in een 
bestek voor de boven-en ondergrond. De uitvoering van de aanbesteding vindt plaats in de 
zomer 2021. Start realisatie is verwacht oktober 2021 en zal gefaseerd plaatsvinden voor 
optimale bereikbaarheid van het centrum en toegankelijkheid van panden.  

 
Geld 

Voor project Vitale binnenstad is een investeringskrediet beschikbaar van € 4,4 miljoen, waar 
onder andere dit onderdeel uit betaald kan worden. 

Deelproject ABN/AMRO - Groene long 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

De besprekingen met de initiatiefnemers zijn gestaakt. Geheel op eigen kracht (en voor eigen 
middelen) wordt invulling gegeven aan een nieuwe bestemming voor dit pand 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Deelproject Verplaatsing Vossen 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2019  
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Kwaliteit 

Door verplaatsing van Transportbedrijf Vossen naar een andere locatie kan een kwalitatief 
betere entree naar de Kloostertuin worden gerealiseerd. Transportbedrijf Vossen laat tijdens 
gesprekken in 2019 weten geen bedrijfsverplaatsing te overwegen.   

 
Tijd 

Het realiseren van een kwalitatief betere entree naar de Kloostertuin is een wens vanuit de 
gemeente. Transportbedrijf Vossen laat weten op de huidige locatie te blijven. Realisatie van 
een nieuwe entree wordt niet meegenomen bij de herinrichting van de Kloostertuin. Mocht het 
standpunt van transportbedrijf Vossen wijziging dan worden de mogelijkheden in overleg 
verkend.  

 
Geld 

niet van toepassing 

Project Herontwikkeling centrum Beinum 
Het centrum van Beinum  een kwaliteitsimpuls te krijgen dat het voor een groot aantal jaren kan blijven 
functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum. Er bestaat een concrete 
wens voor nieuwbouw van de Dekamarkt, het realiseren van een woningbouwopgave en de vergroting 
van de parkeeraccommodatie. 

Een belangrijk beeldbepalend element in het plangebied wordt gevormd door de bestaande sporthal. 
Zowel qua omvang als qua uitstraling bemoeilijkt de sporthal de gestelde opgave. Om deze reden en 
vanuit motieven van accommodatiebeheer wordt allereerst onderzocht wat de toekomst is van de 
bestaande sporthal. 

  

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-07-2016 Einddatum: 31-12-2023  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

De bestaande sporthal neemt door haar omvang een groot deel van het centrum beslag. 
Vanuit ruimtelijk en financieel oogpunt is onderzocht of deze verplaatst kan worden. 
Vooralsnog is besloten geen voorkeurslocatie uit te spreken voor de nieuw te bouwen sporthal. 
Op dit moment wordt onderzocht of en hoe het centrum desondanks zo spoedig mogelijk 
(gefaseerd) tot de gewenste herontwikkeling kan komen. 
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Geld 

Via de integrale afweging zijn eind 2019 middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een 
integraal ontwerp. 

Project Herontwikkeling locatie Halve Maanweg 
Projectbeschrijving (ontleend aan vastgesteld projectplan) 

In 2007 is de woningcorporatie Stichting Woonservice IJsselland verhuisd van locatie Halve Maanweg 
naar locatie De Linie. Vanaf dat moment heeft met regelmaat overleg plaats gevonden over de 
gewenste herontwikkeling van het voormalige kantoor met werkplaats. In de ruimtelijke structuurvisie 
2030 van mei 2016 wordt locatie Halve Maanweg als één van de 10 te trans-formeren locaties 
genoemd. Bedoeling is om op locatie Halve Maanweg 20 tot maximaal 25 meergezinswoningen in de 
betaalbare huursfeer te realiseren. Daarnaast wordt bezien in hoeverre het parkeren kan worden 
geoptimaliseerd. Niet alleen bewoners en hun bezoekers, maar ook bezoekers van de binnenstad 
zouden hier moeten kunnen parkeren. 

 
Omdat locatie Halve Maanweg een zichtlocatie betreft, die ‘aanschurkt’ tegen de historische 
binnenstad, is niet alleen voor het deel in eigendom van de corporatie maar voor het totale gebied een 
ruimtelijke verkenning uitgevoerd. Deze verkenning (visie) helpt ons om de transformatie van kantoor 
naar woongebouw in het juiste perspectief te plaatsen. Het moet ons behoeden voor slechte keuzes, 
waarmee ongewild en onbedoeld blokkades worden gelegd op toekomstige ontwikkelingen in het 
aangrenzende gebied. Of en wanneer dit gebied wordt ontwikkeld is nu niet aan te geven. Dit hangt af 
van de kansen die zich hiervoor op enig moment aandienen in het besef dat niets voor de eeuwigheid 
wordt gebouwde en ingericht (de aangrenzende locaties zijn in eigendom van Hoogeveen en in 
gebruik bij de Brandweer). 

 
Op basis van de vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt door Stichting 
Woonservice IJsselland een keuze gemaakt voor een architect. Ontwerpschetsen worden besproken 
in projectgroep, klankbordgroep en voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De 
stedenbouwkundige randvoorwaarden maken onderdeel uit van de met Stichting Woonservice 
IJsselland te sluiten intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst wordt gelijktijdig met dit 
projectplan vastgesteld. 

 
Naar verwachting zal het gehele proces van planvoorbereiding tot oplevering van woningen, 
parkeerplaatsen c.a. zo’n drie jaar in beslag nemen. In die periode – zo is de inschatting – dient 500 
tot 600 uur aan ambtelijke capaciteit te worden ingezet om dit initiatief van de corporatie te kunnen 
realiseren. Door de beoogd projectleider is voor deze ontwikkeling op basis van een eerder soortgelijk 
project (Hanzehave) de inschatting gemaakt dat door hem 250 uur nodig zijn om tot het gewenste 
eindresultaat te komen. Met het oog op deze en andere projecten is de dient idealiter 8 uur per week 
voor een periode van 2 jaar te worden ingehuurd om alle geplande ontwikkelingen adequaat uit te 
kunnen voeren. De met deze inhuur gemoeide kosten zijn begroot op maximaal € 50.000. In 
september 2015 is reeds een budget van € 15.000 ‘vrij’ gemaakt voor de inhuur van kennis voor 
specifieke vraagstukken, waaronder het opstellen van voornoemde visie. Het primaat voor de 
herontwikkeling ligt bij de corporatie. De rol van de gemeente is met name voorwaardenscheppend en 
faciliterend. 
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De verschillende ontwikkelingsstadia zullen worden besproken in verschillende gremia, waaronder 
(interne) stuurgroep en projectgroep. Daar waar besluitvorming is vereist, wordt een advies hierover -
afhankelijk van onderwerp en bevoegdheden- voorgelegd aan het College van Burgemeester & 
Wethouders of aan de Gemeenteraad. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 

Op locatie Halve Maanweg is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een woongebouw met 
huurappartementen, te bouwen en te exploiteren door Stichting Woonservice IJsselland.  Een 
deel van het her te ontwikkelen terrein wordt ingericht voor openbaar parkeren,  te gebruiken 
door bezoekers van de binnenstad.   

  

 
Tijd 

Eind 2020 -iets later dan gepland- is het bestemmingsplan voor de nieuwbouw vastgesteld. In 
de eerste helft van 2021 hoopt de corporatie te kunnen starten met de bouw.  Vooruitlopende 
hierop wordt de riolering worden aangepast, in die zin dat het regenwater, anders dan dat nu 
het geval is,  wordt afgekoppeld en mede -gelet op klimaatverandering- zoveel mogelijk wordt 
vastgehouden in het gebied. 

 
Geld 

In het verslagjaar is een exploitatiebudget van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het restant van 
dit budget (tot nog toe is nog maar een klein deel aangewend)  - wordt gebruikt om rondom de 
nieuwbouw de infrastructuur in overleg met de corporatie aan te passen.  In de ibb 2020 is 
besloten om het restant bedrag 2020 ov er te hevelen naar 2021. 

Project Woningbouw Beinum West 
Link naar zaakdossier decos: ZD 08895 

Rond 2008 is de gemeente in samenwerking met Stichting Woonservice IJsselland gestart met de 
planvoorbereiding voor woningbouw op uitbreidingslocatie Beinum West. In de periode 2010 - 2016 
zijn door de woningcorporatie circa 150 eengezinswoningen gerealiseerd in de sociale huur- en 
goedkope koopsector. Daarnaast voorzien de woningbouwplannen in de realisatie van circa 50 vrije 
sectorwoningen in twee ontwikkelingsfasen op aan particulieren te verkopen kavels die in grootte 
variëren van 350 tot 800 m2 (De Strijp). Als gevolg van de financiele crisis zijn er tot 2017 slechts 
enkele kavels verkocht. Dit was reden om de 2de ontwikkelingsfase tot nader order te temporiseren. 
Thans ( 2018) merken wij een toenemend consumentenvertrouwen en een grotere vraag naar met 
name grotere bouwkavels. Dit zijn redenen  om met voortvarendheid de 2de fase (De Strijp - De 
Kilder) voor te bereiden. In deze 2de fase worden kavels uitgegeven van minimaal 400 tot maximaal 
800 m2 (maximaal 25). De voorverkoop (het voorwaardelijk reserveren van een kavel) is eind mei 
2018 gestart. De woonconsument krijgt aan De Strijp - De Kilder meer ontwerpvrijheid en wordt 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=98E9354AF9CB48AA89A0693477C32402
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uitgedaagd om zijn woning geheel energieneutraal te ontwerpen. Als tegenprestatie krijgt de 
consument een korting op de grondprijs van € 20 per m2. 

De hernieuwde uitgifte resulteert in een 5de wijziging van de Financiele Grondexploitatie. De tweede 
fase, waarin .... m2 aan woonkavels wordt uitgegeven, vraagt nog een forse investering in het woon- 
en bouwrijp maken.  Met het bouwrijp maken wordt in de herfst van 2018 gestart. 

  

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2008 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

het project Beinum West voorziet in de bouw van ruim 190 eengezinswoningen in zowel de 
koop als huursfeer en in verschillende prijsklassen. De woningen worden deels projectmatig 
gebouwd en deels in particulier opdrachtgeverschap. De wijk is ruim opgezet met veel 
aandacht voor groen. 

 
Tijd 

Van de 54 kavels voor particuliere woningbouw zijn er tot 31-12-2020 47 verkocht. Naar het 
zich laat aanzien worden de laatste kavels in 2021 verkocht. In 2021 zal ook De Strijp- De 
Kilder woonriijp worden gemaakt, waardoor vermoedelijk in 2021 dit grondbedrijfproject kan 
worden afgesloten. 

 
Geld 

Op 28 juni 2018 is de 5de wijziging van de financiële grondexploitatie vastgesteld. De kosten 
zijn begroot op   € 8.550.000, de opbrengsten op € 8.450.000, zodat rekening wordt gehouden 
met een negatief bedrijfsresultaat van € 100.000.  Dit negatieve resultaat is opgenomen in een 
zogenaamde verliesreserve. Deze reserve was in 2012 in eerste instantie -ingegeven door de 
financiële crisis-  gesteld op € 900.000 .  Vanaf het vorige verslagjaar moet conform de BBV 
jaarlijks het bedrijfsresultaat worden voorspeld. In 2019 gingen we er nog vanuit dat het tekort 
€ 35.000 zou bedragen. Thans voorspellen we dat het tekort € 81.000 gaat bedragen.  Deze 
kostentoename wordt met name veroorzaakt door de korting op de grondprijs van € 20 per m2 
die bouwers  krijgen wanneer zij hun woning energieneutraal bouwen. We gingen er 
aanvankelijk vanuit dat de helft van de kopers aan deze voorwaarde zou voldoen. Op basis van 
de reeds opgeleverde woningen gaan we er nu vanuit dat ruim driekwart aan de voorwaarde 
energieneutraal gaat voldoen.  

In de  financiële grondexploitatie is niet de afdracht van winstbelasting 
(vennootschapsbelasting) opgenomen.  

Project Beleef de Linies 
Link naar zaakdossier decos:  ZD 12124 

1. Managementsamenvatting 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=B1ADF39E5B361C4DB60DCD5F130E3AAC
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Na het vaststellen van het rapport ‘Beleef de Linies’ in februari 2014 kan begonnen worden met de 
voorbereiding en realisatie van de 10 deelprojecten. Als over een paar jaar de deelprojecten zijn 
gerealiseerd zijn de vestingwerken beter beleefbaar, is de natuur versterkt, zijn er meer toeristen en 
dagjesmensen die cultuurhistorische waarden van Doesburg komen bewonderen en heeft de 
ondernemend Doesburg een impuls gekregen. De doelstellingen die door het College in haar 
programma zijn omschreven zijn dan behaald. 

In het project werkt de gemeente samen met de grondeigenaar, dit is Staatsbosbeheer(SBB). De 
gemeente heeft de rol van regisseur, aanjager, ondersteuner, partner en verbinder. De gemeente zet 
haar kennis, capaciteit, vaardigheden en netwerk in om tot een optimaal resultaat te komen. 

Naast de rol van de gemeente zal in het proces de invloed van de ondernemers, de burgers en de 
vele organisaties en stichtingen steeds meer zichtbaar worden. In deze vorm van participatie worden 
de mensen aangespoord om zich actief op te stellen en zelf, samen met de gemeente, hun eigen 
doelstellingen binnen het project een plaats te geven. 

Drie onderwerpen zijn bepalend voor de voortgang, het uiteindelijk succes en de snelheid van dit 
project. Er is nog ca. € 275.000 uit het stadscontract kleinesteden beleid (KSB3) beschikbaar. 
Hiermee kan het project worden opgestart en kunnen een aantal deelprojecten worden uitgevoerd. Dit 
is echter onvoldoende om alle projecten te realiseren. Daarnaast is vanuit het Gemeentelijke 
RioleringsPlan (GRP) een bedrag van 

ca. € 70.000 in de gemeentelijke begroting beschikbaar voor het verbeteren van de doorstroming van 
het oppervlaktewater bij het tunneltje onder de N317. Dit zal specifiek hiervoor ingezet moeten 
worden. 

Vooral in 2014 en 2015 (maar ook daarna) zal er actief door het bestuur en de ambtelijke organisatie 
op zoek gegaan moeten worden naar financiën. 

Als er voldoende middelen beschikbaar zijn kost het vervolgens veel voorbereidingstijd, creativiteit en 
kundigheid om de projecten uit te voeren. Dit vraagt veel van de capaciteit van de gemeentelijke 
organisatie. Daarom wordt ook gebruikt gemaakt van externe adviseurs. 

Als laatste is de flora en fauna bepalend. In september 2014 worden de laatste onderzoeken 
afgerond. Dan kan er overleg worden opgestart met het bevoegd gezag over eventuele compensatie 
of versterking van de natuur. De realisatie van de deelprojecten is afhankelijk van de mate en de 
snelheid waarin de natuur zich ontwikkeld. Het voldoen aan een eventuele compensatie-eis is dus 
essentieel voor de planning en zal als eerste project moeten worden opgepakt. 

 De planning is dus sterk afhankelijk van financiën, natuurontwikkeling en inzet van de ambtelijke 
organisatie. 

  

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2025  
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Kwaliteit 

De gewenste kwaliteit staat beschreven in het structuurplan Beleef de Linies van Doesburg 

 
Tijd 

Het betreft een project met een lange looptijd en bestaande uit verschillende deelprojecten. Er 
is geen deadline die gehaald moet worden. Met name aanpassingen in het groen vergen veel 
tijdl 

 
Geld 

Het project vraagt veel financiële middelen. Om alles te kunnen uitvoeren is meer budget 
nodig. Er is een kostenraming beschikbaar. De raad heeft geen verder budget meer 
beschikbaar gesteld.  

Een bedrag van € 50.000,- is beschikbaar gesteld voor het beleefbaar maken van fort Bretagne 
en het plaatsen van een silhouet van een voormalig wachtershuisje.  

Voorgesteld wordt om het restant budget van ongeveer € 15.000,- beschikbaar te houden voor 
het beheer en onderhoud van een deel van de Lage Linie voor tenminste de jaren 2021 en 
2022. 

Deelproject Uitkijktoren Hoge Linie Doesburg 
1. Managementsamenvatting 

De gemeente Doesburg heeft een structuurvisie opgesteld met als doel het beter beleefbaar maken 
van de Linies, het behoud van de natuurwaarde, het versterken van de recreatiemogelijkheden en het 
stimuleren van de lokale economie. In februari jl. heeft het college hiervoor het rapport ‘Beleef de 
Linies’ vastgesteld, waardoor gestart kan worden met de voorbereiding en realisatie van 10 
verschillende deelprojecten. Eén daarvan is de realisering van een uitkijktoren voor de Hoge Linie op 
de dijk langs de IJssel. Dit projectplan maakt kort en bondig inzichtelijk welk proces en uitgangspunten 
voorgenomen zijn om de uitkijktoren voor de Hoge Linie daadwerkelijk voor 2016 te realiseren. Gestart 
zal worden met een haalbaarheidsonderzoek waaruit zal blijken of de uitkijktoren daadwerkelijk 
haalbaar is. Mocht het project haalbaar zijn dan zal vervolgens een PvE opgesteld worden. Op basis 
van een vastgesteld PvE zal een definitief ontwerp uitgewerkt worden. Voor het definitieve ontwerp zal 
een aanbestedingsdocument opgesteld worden en het project aanbesteed kunnen worden. Tevens 
zal planologische  procedure en de vergunningenprocedure opgestart worden waarna gestart kan 
worden met de daadwerkelijke realisatie van de uitkijktoren. Voor het beheer van deze uitkijktoren zal 
een beheerdocument worden opgesteld. De voorgenomen projectorganisatie en rolverdeling treft u 
aan in hoofdstuk 4. Doel is om in 2015 het project  ‘Uitkijktoren Hoge Linie’ gerealiseerd te hebben. 
Een indicatie van de planning treft u aan in hoofdstuk 5. 

2. Projectbeschrijving 

2.1 Aanleiding 

De gemeente Doesburg heeft een structuurvisie opgesteld met als doel het beter beleefbaar maken 
van de Linies, het behoud van de natuurwaarde, het versterken van de  recreatiemogelijkheden en het 
stimuleren van de lokale economie. In februari jl. heeft het college het rapport ‘Beleef de Linies’ 
vastgesteld waardoor begonnen kan worden met de voorbereiding en realisatie van 10 deelprojecten. 
Eén daarvan is de realisering van een uitkijktoren voor de Hoge Linie op de dijk langs de IJssel, welke 



Pagina 70 van 142 

zicht heeft op de vestingwerken maar ook op de toren van de Martinikerk, de Fraterwaard, de dode 
arm van de IJssel en het kerkje van Drempt. 

2.2 Doel (resultaat) van het project 

Het realiseren van een uitkijktoren voor de Hoge Linie in Doesburg (deelplan 5). 

2.3 Scope / afbakening 

De afbakening van het project betreft de realisatie van een uitkijktoren voor de Hoge Linie in 
Doesburg. 

2.4 Uitgangspunten 

Voor het project ‘Uitkijktoren Hoge Linie’ zijn in het rapport ‘Beleef de Linies’ onderstaande 
uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zullen gehanteerd worden bij de verdere uitwerking 
van het project. 

Ruimtelijk 
In het structuurplan zijn de volgende uitgangspunten voor de uitkijktoren vastgelegd: 

 Zicht op het ensemble van de Linies. 

 Zicht op de omgeving, zoals de Fraterwaard, kerktorens, IJssel, Turfhaven. 

 Een landmark met een bescheiden uitstraling en aantrekkingskracht. 

 De toren is bestand tegen vandalisme en onderhoudsarm. 

 De toren is zichtbaar vanuit de omgeving (N317 en de Turfhaven). 

Financieel 
Voor het deelproject is als indicatie van de investering die voor dit project nodig is een globale 
kostenraming van €180.000, - gemaakt. Deze raming is inclusief onkosten, onvoorzien en de VAT-
kosten (voorbereiding, administratie en toezicht ) en exclusief BTW. 

Planning 
In verband met KSB gelden, dient het project ‘Uitkijktoren Hoge Linie’ uiterlijk in 2015 gerealiseerd te 
zijn. 

2.5 Risico's 

  

Risico's Impact (gevolgen) Beheersmaatregel 

Late aanlevering integraal ontwerp Planning wordt niet gehaald Actief sturen op verleende opdracht Topia 

Verwerven (toestemming) grond Geen locatie om uitkijktoren te plaatsen Vroegtijdig overleg met eigenaar grond (evt. locatie wijzigen) 

Financiële haalbaarheid Geen financiering voor realisatie / beheer Gefaseerd uitvoeren (planologisch/realisatie) 

Bestemmingsplanprocedure Uitkijktoren planologisch niet mogelijk Goed omgaan met belangen van derden 

Omgevingsvergunning 
Geen vergunning, project kan niet gerealiseerd 
worden 

Zorgvuldige afstemming gedurende gehele proces 
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Vergunning Waterwet 
Geen vergunning, project kan niet gerealiseerd 
worden 

Vroegtijdig afstemmen over compenserende en/of extra rivierverruiming met 
RWS 

NB-vergunning / strijd flora- en 
faunawet 

Geen vergunning, project kan niet gerealiseerd 
worden 

Vroegtijdig afstemmen of NB-vergunning en/of mitigerende maatregelen 
vereist zijn 

2.6 Samenhang met andere projecten/onderwerpen 

Het totale project ‘Beleef de Linies’ bestaat ui 10 deelprojecten. Voor meerdere deelprojecten zal 
mogelijk het bestemmingsplan herzien dienen te worden. Mogelijk kunnen deze gezamenlijk 
opgenomen worden in één nieuw op te stellen bestemmingsplan. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-01-2023  

 

 
Kwaliteit 

Bij de integrale begroting zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor het project Beleef De 
Linies!  Het project zal niet opgestart worden. 

 
Tijd 

Bij de integrale begroting zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor het project Beleef De 
Linies!  Het project zal niet opgestart worden. 

 
Geld 

Bij de integrale begroting zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor het project Beleef De 
Linies!  Het project zal niet opgestart worden. 

Deelproject Faciliteren totstandkoming permanent kunstwerk Andy Goldsworthy op de Linies 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Kwaliteit 

Project gaat niet door. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

Het project is te duur en gaat niet meer door. 

Project Restauratie en herbestemming Commanderije 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-02-2014 Einddatum: 31-12-2022  
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Kwaliteit 

De verbouwplannen zijn gewijzigd er komt mogelijk een nieuwe aanvraag voor.  

Er wordt door de eigenaar/initiatiefnemer gezocht naar financiele middelen en/of subsidie.  

  

 
Tijd 

De planning is  bijgesteld naar eind 2022 en mogelijk wordt het nog later in de tijd. 

 
Geld 

Het oude zaalhuis is gerestaureerd met een financiering van de Ridderlijke Duitse Orde.  

De eigenaar heeft in het kader van functioneel erfgoed subsidie toegekend gekregen van de 
provincie.  

De eigenaar heeft een bijdrage gekregen van de Bank- en Giroloterij.   

De eigenaar is verantwoordelijk voor de financiering. De businesscase ziet er goed uit, het 
museum zou in zijn eigen behoefte moeten kunnen voorzien eventueel met een kortlopende 
financiering (max. 10 jaar). Hierover is men in overleg met instanties.  

De eigenaar heeft opnieuw een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie. Door Corona loopt 
het bezoekersaantal en dus de inkomsten terug. 

Project Revitalisering bedrijventerrein Beinum 
Link naar zaakdossier Decos: ZD 15824 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-09-2015 Einddatum: 01-09-2019  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Aan paar kleine wensen van ondernemers zal nog worden voldaan. Onderhoudstermijn 
doorlopen. Overdracht aan beheer en onderhoud (team leefomgeving) heeft plaatsgevonden.. 
Krediet kan per 1 mei worden afgesloten. 

 
Geld 

 

Project PéGé woningen De Ooi 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 30-04-2021  

 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=34CFE0CA6BD64FA7863DB1859AA55689
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Kwaliteit 

Het werk is recent aanbesteed en heeft - ten opzichte van de directieraming - een voordeel 
opgeleverd van ruim € 350.000,-.   

Aanneemsom afgerond: € 700.000,-. Werk is voorlopig gegund. Na bezwarentermijn gaat 
definitieve gunning de deur uit.  

Eerste startoverleg met aannemer staat gepland in week 44 . 

 
Tijd 

Gewerkt zal worden achter bouwfase van de bouwer van de Pege woningen.  In totaal drie 
fasen zal de inrichting van de openbare ruimte daaromheen worden uitgevoerd en tussentijds 
worden opgeleverd.   

Fase 1 start uitvoering eind dit jaar en zal uiterlijk 2e kwartaal 2020 zijn opgeleverd. 

 
Geld 

Zie kwaliteit 

Project De Blauwe Knoop 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

In het Koppelweggebied worden verschillende initiatieven genomen om dit gebied te 
verfraaien. Waterschap Rijn en IJssel is hierbij een belangrijke ontwikkelingspartner. Om alle 
ontwikkelingen in goede banen te leiden, is in oktober 2017 een gebiedsvisie vastgesteld. In 
deze visie zijn de ruimtelijke ontwikkelingskaders aangegeven, die uitgangspunten zijn voor op 
te stellen bestemmingsplannen. De gebiedsvisie, getiteld: De Blauwe Knoop,  heeft zich niet 
beperkt tot locatie Koppelweg, maar omvat ook het Sluis- en stuwcomplex aan de Barend 
Ubbinkweg. Het Waterschap is hier bezig met de realisatie van een vistrap en 
educatiecentrum. Ook wenst zij te investeren in een waterkrachtcentrale. 

 
Tijd 

Visie voor dit gebied is afgerond. 

 
Geld 

 

Deelproject Woningbouw 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2023  
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 Kwaliteit 

In de nieuwe woonvisie met een horizon tot 2022 worden de nog niet tot ontwikkeling gebrachte 
inbreidings- en herstructureringslocaties benoemd. In de nieuwe woonvisie wordt in het bijzonder 
aandacht gevraagd voor het opwaarderen van de bestaande woningvoorraad. 
Levensloopbestendig, duurzaam en betaalbaar zijn hier sleutelbegrippen. In de met Stichting 
Woonservice IJsselland jaarlijks vast te leggen prestatieafspraken ligt de nadruk niet zozeer op 
nieuwbouw maar op het conditioneren van de bestaande woningvoorraad met als ‘ultimum 
remedium’ vervangende nieuwbouw.  

Prestatieafspraken hebben sinds 2016 een meer verplichte status gekregen. Vanaf 2016 dienen 
gemeenten  te beschikken over een actueel vastgesteld volkshuisvestingsbeleid. Corporaties 
dienen naar redelijkheid een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave.  

Om te voorkomen dat er teveel woningen worden gebouwd –waardoor (op termijn) leegstand 
dreigt- hebben de Liemerse gemeenten in opdracht van de provincie een Woonagenda 
vastgesteld. In deze agenda zijn per gemeente prognoses van de te bouwen woningaantallen tot 
en met 2027 opgenomen. Volgens deze laatste prognoses (2017) mag de gemeente Doesburg 
op basis van autonome groei en huishoudensprognoses nog maar een beperkt nieuwe woningen 
toevoegen. De nieuwste voorspellingen zijn dat in geheel Gelderland de komende jaren 
tienduizenden woningen moeten worden bijgebouwd. Niet ondenkbaar is dat aan kleinere 
gemeenten wordt gevraagd om hierin een bijdrage te leveren. In Doesburg zouden een aantal 
inbreidingslocaties (transformatielocaties) hiervoor in aanmerking komen, waarbij we het dan 
hebben over enkele tientallen woningen.    

Op de volgende woningbouwlocaties zijn plannen in voorbereiding, of is men bezig met realisatie:  

1) Koppelweg, 2) Bloemenbuurt De Ooi (PeGe-woningen), 3) Beinum West (particulier 
opdrachtgeverschap), 4) Halve Maanweg, 5) Het  Loddero.  

 

 

  

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

Gemeente is bij de meeste woningbouwprojecten verantwoordelijk voor het woonrijp maken 
van de openbare ruimte en in die gevallen waar zij bouw grond inbrengt voor het bouwrijp 
maken. Nog niet voor alle ontwikkelingslocaties geldt dat voor de gemeentelijke 
investeringen 100%  financiering voor handen is. In het bijzonder geldt dit voor het project 
PeGe-woningen, waarvoor nog een projectkrediet beschikbaar moet worden gesteld (sept19). 

Deelproject Tennisaccommodatie 
link naar zaakdossier decos: ZD 17460 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=1BA22A51A8314EE1A360930BEDA431DC
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In het voorjaar van 2016 heeft directeur J. Hoornstra van firma Hoornstra InfraBouw zijn interesse 
kenbaar gemaakt voor aankoop van de tennisaccommodatie aan de Leigraafseweg. Met het 
aankoopbedrag zou een beter passende nieuwe tennislocatie kunnen worden gerealiseerd elders in 
de stad. De huidige tennislocatie voldoet niet aan de behoefte van de vereniging, is te groot en 
daardoor op termijn waarschijnlijk niet meer te exploiteren. De verantwoordelijke wethouders voor 
sport en economie hebben het initiatief van Hoornstra voorgelegd aan de tennisvereniging. Dit heeft 
geleid tot een intentieovereenkomst tussen Stichting, Vereniging en Gemeente, waarin is afgesproken 
dat gezamenlijk de financiële haalbaarheid wordt onderzocht.  

De opgave 

De verplaatsing van de tennisaccommodatie dient er toe bij te dragen dat leden van tennisvereniging 
TVD 2002 tot in lengte van jaren op een financieel gezonde basis de tennissport in Doesburg kunnen 
blijven beoefenen. Door spelelementen, zoals een padelbaan toe te voegen, kan de vereniging 
mogelijk nieuwe leden aantrekken. Door de verplaatsing kan Hoornstra Infrabouw zijn 
bedrijfsactiviteiten op het huidige tennisterrein uitbreiden, hetgeen leidt tot blijvende (en mogelijk 
méér) werkgelegenheid in Doesburg. 

De projectorganisatie 

Voor de uitwerking van de nieuwbouwplannen is een Projectteam samengesteld , waarin de tennis-
vereniging   (opdrachtgever), Hoornstra Infrabouw (potentiële opdrachtnemer) en de Gemeente 
(facilitair en opdrachtgever voor de aanleg openbare ruimte) zijn vertegenwoordigd. Dit 
multidisciplinair samengestelde team onderzoekt op basis van een vastgesteld Programma van Eisen 
de (financiële) haalbaarheid. Bedoeling is de nieuwe tennisaccommodatie te realiseren op een 
voormalig voetbalveld van Sportclub Doesburg aan de Koppelweg. De hiervoor benodigde bouwgrond 
wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. 

Communicatie 

De projectleider is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie 
aan de verschillende actoren. De inhoud van de communicatieberichten wordt besproken met TVD 
2002 en behoeft  haar instemming. Successen in het ontwikkelingsproces worden gecommuniceerd 
via de media en ‘gevierd’ met direct betrokkenen. 

De middelen 

De inschatting is dat de ambtelijke inzet (uren rechtstreeks te relateren aan het project) verspreid over 
twee jaar circa 450 uur bedraagt. Voor de planvoorbereiding en de hiervoor in te huren expertise is 
beperkt budget beschikbaar vanuit de zogenaamde KAN-Versnellingsgelden. De totale projectkosten 
–exclusief de ambtelijke inzet- worden ingeschat op circa € 900.000 tot € 1.000.000. Deze investering 
dient grotendeels te worden gefinancierd uit de netto opbrengst van de verkoop van de 
tennisaccommodatie Leigraafseweg en uit een aanTVD2002 te verstrekken geldlening. Bepalend voor 
het doorgaan van het project is dat TVD 2002 de jaarlijkse rente en aflossing van deze lening moet 
kunnen betalen uit haar jaaropbrengsten (contributie, sponsorgelden, kantineopbrengsten). De aan te 
leggen openbare parkeerplaatsen worden gefinancierd uit een door de Gemeenteraad t.z.t. 
beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet.   

De planning 
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Streven is om in het najaar van 2017 een definitief  ontwerp vast te stellen, waarna door TVD 2002 
opdracht wordt verstrekt tot realisatie. In 2018 moet het nieuwe complex worden opgeleverd. Na 
ingebruikname van het nieuwe complex wordt het tenniscomplex aan de Leigraagseweg aan 
Hoornstra Infrabouw verkocht.   

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-02-2017 Einddatum: 01-08-2019  

 

 
Kwaliteit 

De tennis accommodatie wordt gerealiseerd conform het vastgestelde programma van eisen 
(onderdeel uitmakend van de tussen gemeente, stichting en vereniging gesloten 
intentieovereenkomst. De gemeente zorgt ervoor dat op haar kosten een surplus aan 
parkeerplaatsen wordt toegevoegd, die tevens te gebruiken zijn door toekomstige bezoekers 
van het stadspark.  

De tennis accommodatie krijgt zogenaamde padelbanen , die door jong en oud en mensen, die 
de tennissport minder goed beheersen gebruikt kunnen worden. Deze voorziening moet er 
voor zorgen dat de tennis accommodatie  een ontmoetingsplek wordt voor de wijk De Ooi, 
hetgeen past binnen het streven naar een participatie-maatschappij 

 
Tijd 

Accommodatie is  in het najaar opgeleverd.  Streven is om het project voor het einde van 2019 
financieel af te ronden. 

 
Geld 

De door de gemeente beschikbaar gestelde  middelen (bijdrage + laagrentende lening met 
een looptijd van maximaal 40 jaar) zijn mét het geld dat de vereniging hier zelf insteekt 
toereikend.  Ter nakoming van de aflossing van de geldlening is door de gemeente een 
hypotheek genomen op de sportkantine.  

Deelproject Integraal ontwerp openbare ruimte Looierspark/Koppelweg 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 03-06-2019 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Bij de integrale afweging zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integraal 
ontwerp. Het project wordt niet opgestart. 
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Geld 

Bij de integrale afweging zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integraal 
ontwerp. 

Deelproject Inrichting schiereiland 
Eind 2017 heeft de gemeenteraad de ‘Gebiedsvisie De Blauwe Knoop’ vastgesteld. Deze visie slaat 
een brug tussen de bestaande visies en concrete plannen die op dit moment binnen het gebied 
spelen. Door voor dit gebied één verbindende gebiedsvisie op te stellen en nadrukkelijk te kijken naar 
de bereikbaarheid, de samenhang en verbinding tussen deze projecten kan meer ruimtelijke kwaliteit 
in het gebied ontstaan. 

Een belangrijk gebied binnen De Blauwe Knoop is het ‘schiereiland’ aan de Barend Ubbinkweg. Op dit 
moment is gestart met de realisatie van een vispassage. Voor een optimale inpassing van de 
vispassage is een verplaatsing van een deel van het terrein van de watersportvereniging naar het 
achterterrein noodzakelijk. Dit achterterrein heeft tevens veel potentie voor recreatie. 

Om de vispassage toegankelijk en beleefbaar te maken is het gewenst een informatiegebouwtje bij de 
vispassage te bouwen. Om dit gebouwtje en de verplaatsing van de Watersportvereniging mogelijk te 
maken heeft de gemeenteraad op 28 februari het bestemmingsplan 'Blauwe Knoop deelgebied 
vispassage' vastgesteld. 

De volgende stap is te komen tot een inrichting van het achterterrein van het schiereiland.  Het 
deelproject 'Inrichting schiereiland' voorziet hierin. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Bij de integrale begroting zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een 
integraal ontwerp. Het project zal niet opgestart worden. 

 
Tijd 

Bij de integrale begroting zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een 
integraal ontwerp. Het project zal niet opgestart worden. 

 
Geld 

 

Project Omgevingswet 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-07-2016 Einddatum: 31-12-2020  
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Kwaliteit 

In 2020 is veel ervaring opgedaan met de nieuwe Omgevingswet. Zo bevindt het 
omgevingsplan voor de wijk Beinum zich in een vergevorderd stadium en is gestart met de het 
opstellen van een omgevingsplan voor de wijken Molenveld en De Ooi. Bij dit nieuwe 
omgevingsplan is ook kennis gemaakt met het nieuwe thema 'gezondheid' onder de 
Omgevingswet.  

Daarnaast is in 2020 de benodigde software aangeschaft en zijn koppelingen met het nieuwe 
DSO (landelijke voorziening onder de Omgevingswet) gelegd. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Deelproject Omgevingsplan Light 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

Project is in 2020 nog niet gestart. 

 
Tijd 

Project is in 2020 nog niet gestart. Op dit moment wordt eerst ervaring opgedaan met het 
opstellen van omgevingsplannen voor de wijken Beinum en Molenveld & De Ooi. Op basis 
hiervan zal in 2021 gewerkt worden aan een passend project voor de overige deelgebieden 
van Doesburg. 

 
Geld 

Voor het opstellen van een omgevingsplan Light zijn via de integrale afweging middelen 
beschikbaar gesteld. 

Deelproject Omgevingsvisie Light 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 
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Tijd 

Er is voor gekozen om eerst ervaring op te doen met het opstellen van een omgevingsvisie 
voor de wijken Beinum en Molenveld & De Ooi. Op basis van deze ervaring zullen deze visies 
de komende jaren uitgebreid worden voor de overige deelgebieden binnenstad, 
bedrijventerreinen en landelijk gebied. Gemeenten dienen uiterlijk 2024 een omgevingsvisie te 
hebben. 

 
Geld 

 

Deelproject Pilot Omgevingsplan Beinum 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone, Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Op basis van een enquête en gesprekken met de gemeenteraad zijn nieuwe (concept) regels 
voor de wijk Beinum opgesteld. 
De vervolgstap betreft het organiseren van een wijkbijeenkomst waarbij deze nieuwe regels 
toegelicht zullen worden. Vervolgens zal het ontwerp- omgevingsplan opgesteld en in 
procedure gebracht kunnen worden. Vanwege de Corona-maatregelen is het project 
opgeschort tot het weer verantwoord en toegestaan is om een wijkbijeenkomst te organiseren. 

 
Geld 

 

Deelproject Omgevingsplan Molenveld en De Ooi 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone, Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 27-11-2019 Einddatum: 31-12-2021  

 

 
Kwaliteit 

Op dit moment zijn alle bestaande regels en ambities voor de wijken Molenveld en De Ooi 
geïnventariseerd, vereenvoudigd en samengevoegd. Daarnaast wordt in dit project 
geëxperimenteerd met het thema ‘gezondheid’. Met een uitgevoerde QuickScan Gezonde 
Leefomgeving is inzichtelijk gemaakt hoe de wijk er voorstaat waar het gaat om omgeving-
gezondheidsthema’s. Op basis van de resultaten en de mogelijkheden die het omgevingsplan 
biedt voor de verschillende thema’s zal samen met onze inwoners gezocht worden hoe 
gezondheids-thema’s een plek kunnen krijgen in het nieuwe omgevingsplan. 
In deze fase is participatie essentieel terwijl het op dit moment niet verantwoord en toegestaan 
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is om elkaar te ontmoeten. Er is voor gekozen het participatieproces vooralsnog niet op te 
starten. 

 
Tijd 

In 2020 is gestart met de uitvoering van het project. Op dit moment staat het project 'on hold' 
tot het weer toegestaan is om elkaar te ontmoeten. 

 
Geld 

 

Deelproject omgevingswet digitalisering 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 27-11-2019 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Afgerond. Software aangeschaft en koppelingen met het nieuwe DSO zijn gelegd. 

 
Geld 

 

Project Naar buiten in Beinum 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

Startdatum: 22-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Door het corona-virus merken we wel dat de verschillende onderdelen moeilijker te 
verwezenlijken zijn. Participatie met inwoners vergt meer tijd door een andere wijze van 
participeren door de maatregelen rondom het corona-virus.  

Door het Waterschap zijn de werkzaamheden aan de vijvers doorgeschoven naar de zomer 
van 2022. Deels komt dit door de maatregelen rondom het corona-virus waardoor participatie 
met bewoners moeizamer gaat maar ook de afstemming met binnen de projectgroep vergt 
hierdoor meer tijd. Daarnaast duurden de uitvoering van de onderzoeken en de berekeningen 
die door het Waterschap zijn uitgevoerd langer omdat dit meer afstemming vergde intern bij het 
Waterschap. De einddatum van het project schuift hierdoor een jaar naar achteren. 
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Geld 

 

Project Energietransitie 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Deelproject regionale samenwerking 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Deelproject werklijn 1 nieuw bewustzijn en eigenaarschap 
De energietransitie bestaat naast de besparingsopgave en de opwekopgave ook uit de 
bewustwordings-opgave. Het vraagt een transitie in de manier waarop een ieder denkt en omgaat met 
energie en het landschap. Nog niet iedereen is zich bewust van de noodzaak van de energietransitie 
en de kansen die het biedt. Daar willen we verschil in maken. 

Met een doelgroepgerichte aanpak willen we een beweging in gang zetten. De inzet hiervan moet 
dichtbij de inwoners georganiseerd worden. In de energietransitie zie je, net als bij andere 
veranderingen, dat verschillende groepen mensen op verschillende manieren met onderwerpen en 
veranderingen omgaan. Ditgeldt ook voor de verschillende voorkeuren van communicatie en 
participatie. De ene groep wordt met eenklein beetje informatie en veel vrijheid geïnspireerd om zelf 
aan de slag te gaan, terwijl een andere groepjuist aan de hand meegenomen wil worden. Wanneer je 
de doelgroepenaanpak combineert met ingrepenin de omgeving wordt je kans op succes nog groter. 
Dit gaat zowel om feitelijke omgevingsfactoren, het gemakkelijker maken om bepaald gedrag te 
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vertonen, als de beïnvloeding via de omgeving, ook wel nudging. Iedereen in Doesburg kan ‘eigenaar’ 
worden van de energieopgave. De bewustwordingsopgave kan in beeldworden gebracht door het 
aantal inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen te laten zien. Omzoveel mogelijk 
(groepen) mensen in beweging te krijgen is het cruciaal deze groepen aan de hand van 
eendoelgroepenanalyse die inzoomt op emotie (van fan tot anti) en betrokkenheid (van actief tot 
passief) teidentificeren en vervolgens een strategie te bepalen die bij hen past en ervoor zorgt dat zij 
in beweging komen. 

Zoals gezegd gaan voornamelijk de markt en inwoners aan de slag met de financiering en uitrol van 
duurzame energieprojecten. Maar de gemeente is een belangrijke faciliterende en regisserende 
speler, die de grote verandering ook mogelijk gaat maken en zelfs versnellen. De gemeente kan 
gezien worden als een samenwerkingsorganisatie die stakeholders faciliteert. Dit betekent dat de 
gemeente kennis organiseert en verspreid waar nodig, partijen aan elkaar verbindt, bewoners 
informeert, et cetera. Naast een faciliterende functie pakt de gemeente de regierol op in de 
warmtetransitie. Dat betekent actief met Liander de uitfasering van gas vormgeven en met de 
woningcorporatie werken aan een toekomstbestendige warmtevoorziening. De gemeente wil ook zelf 
haar verantwoordelijkheid nemen, door de voorbeeldfunctie op te pakken met de verduurzaming eigen 
vastgoed en voorzieningen. Met name waar het aankomt op een collectief warmtenet zal de gemeente 
de belangen van bewoners behartigen. Commerciële partijen hebben namelijk andere belangen dan 
woningeigenaren. Dit kan erin resulteren dat bepaalde woningblokken niet aangesloten worden, of dat 
inwoners te weinig informatie krijgen over de ontwikkelingen. Bewoners zijn bij een collectief net 
afhankelijk van ontwikkelaars op de markt en dit is niet in die mate het geval bij individuele 
verwarming, of het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid om de belangen van haar inwoners te behartigen, zodat elke woning die 
daarvoor geschikt is op het warmtenet wordt aangesloten. 

Het gereserveerde budget in de Meerjaren Investeringsagenda 2017 - 2022 is gedeeltelijk voor de 
uitvoering van de Routekaart voor de periode tot en met 2022. De Routekaart is een stip op de 
horizon naar een energieneutraal Doesburg. Hieronder staat een grote raming opgenomen van alle 
proceskosten (communicatiemiddelen, externe expertise, subsidies) die nodig zijn voor uitvoering van 
de Routekaart. Het geraamde budget is bedoeld voor een periode van vijf jaar. Daaronder staat een 
inschatting van de benodigde ambtelijke inzet en de kosten daarvan. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-06-2020 Einddatum: 31-12-2022  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 
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Deelproject werklijn 2 energiebesparing 
Het is nodig om tot en met 2022 in Doesburg 5% energie te besparen. Elke 10 jaar komt daar 
ongeveer 10% bij. We zullen nu aan de slag moeten om de besparing op gang te krijgen. Dat doen we 
met de volgende acties. 

BEKENDHEID ENERGIELOKET VERGROTEN EN VOORLICHTING GEVEN 
Er komt gepaste voorlichting en ontzorging voor verschillende vastgoedeigenaren. Eigenaren van 
monumentale panden hebben andere richtlijnen nodig dan eigenaren van bijvoorbeeld rijtjeswoningen 
uit de jaren ’70 - ’80. Behoud van ruimtelijke kwaliteit speelt in de binnenstad een grote rol. Daarom 
reiken we in de voorlichting slimme maatregelen aan die energiebesparing realiseren, met behoud van 
ruimtelijke kwaliteit. Ook de bekendheid van het Energieloket wordt vergroot om deze voorlichting te 
verbeteren. 

VERDUURZAMING BEDRIJVENTERREINEN, STARTEND MET KENNISVERSPREIDING OVER 
ENERGIEBESPARING 
De verduurzaming van bedrijventerreinen vraagt om een geheel eigen aanpak met twee sporen. Het 
kleinbedrijf wordt verleid tot het toepassen van energiebesparende maatregelen. Het middenbedrijf 
valt onder toezicht vanuit de Omgevingsdienst, waarbij Europese richtlijnen worden gehanteerd. Deze 
bedrijven worden op positieve wijze geconfronteerd met de verplichtingen. Er zijn plannen om het 
bedrijventerrein Verhuellweg uit te breiden. Dit is een uitgelezen kans om meteen over de 
verduurzaming na te denken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat bedrijven de kansrijkheid van lokale 
warmtenetten onderzoeken. 

LANDELIJKE SUBSIDIEREGELINGEN EN GEMEENTELIJKE DUURZAAMHEIDSLENING ONDER 
DE AANDACHT BRENGEN 
Er zijn financiële prikkels nodig zodat inwoners en bedrijven maatregelen nemen die nog niet rendabel 
zijn. We gaan een landelijke subsidieregeling op het gebied van energie onder de aandacht brengen. 
De duurzaamheidslening wordt gerichter ingezet op de grote isolatieopgave in de gebouwde 
omgeving Ook stellen we subsidie beschikbaar voor gasloze nieuwbouw van particuliere 
koopwoningen. 

DUURZAAMHEIDSKRINGEN KANTOREN 
Kantoren hebben per 2023 minimaal label C. Vanaf dat moment gaat de overheid hier wettelijk op 
handhaven. Vanuit het gemeentelijk voorlichtingsproject kan ook deze groep vastgoedeigenaren 
ontzorgd worden. Het nemen van maatregelen om naar label C te komen, is echter niet voldoende om 
kantoren energieneutraal (en van het aardgas af) te krijgen. Daarom zou dit investeringsmoment 
gebruikt moeten worden om in ieder geval verder dan label C te gaan en een strategie te vormen hoe 
de panden energieneutraal kunnen worden. Vanuit duurzaamheidskringen werken kantooreigenaren 
aan goede plannen om dit efficiënt en stapsgewijs aan te pakken. 

PRESTATIEAFSPRAKEN WOONSERVICE IJSSELLAND 
We maken prestatieafspraken met woningcorporatie Woonservice IJsselland over het realiseren van 
aardgasvrije nieuwbouw en het realiseren van aardgasvrije woningen in de bestaande voorraad. 

ONDERZOEK COLLECTIEVE AANBESTEDING ALL ELECTRIC WONINGEN EN PILOT 
We gaan in overleg met Woonservice IJsselland om de mogelijkheid te onderzoeken om particuliere 
woningeigenaren mee te laten liften op de projecten waarbij zij hun woningen verduurzamen dan wel 
energieneutraal maken. Dit kan leiden tot een pilot met een collectieve aanbesteding voor 50-100 
woningen. 
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SPECIALE BENADERING OM MONUMENTAAL VASTGOED TE VERDUURZAMEN 
Voor het verduurzamen van monumentaal vastgoed stellen we een speciale aanpak op. Immers, een 
pand als De Waag kan niet zomaar volledig geïsoleerd worden en voorzien van zonnepanelen. Op dit 
moment wordt er al een energiescan uitgevoerd voor het gasvrij maken van het monumentale gebouw 
waar het streekarchief gevestigd is. Dit is een verkenning van wat er nodig is om deze grote stap voor 
monumenten te zetten, inclusief inzicht in de kosten van alle maatregelen en de opties. Deze ervaring 
wordt ook voor andere (monumentale) gebouwen gebruikt. De niet monumentale woningen in 
Doesburg zullen echter prioriteit krijgen in de isolatieaanpak 

  

GEMEENTELIJK VASTGOED EN VOORZIENINGEN 
Iedereen draagt een steentje bij aan de verduurzaming van Doesburg, ook de gemeente. De 
gemeente zal zelf het goede voorbeeld geven door haar eigen vastgoed en voorzieningen te 
transformeren naar energieneutraal en dus aardgasvrij. 

PLAN VAN AANPAK OPSTELLEN VOOR ENERGIE NEUTRALE (EN DUS AARDGASVRIJE) 
GEBOUWEN 
De gemeente gaat gebouwen van het gemeentelijk vastgoed energieneutraal te maken. Vanuit de 
MIA is een financiële stimulans beschikbaar voor deze aanpak. Een deel van de gemeentelijke 
panden zijn afgestoten, wat ook financiële ruimte heeft gecreëerd. De ambitie is om in 2050 
energieneutraal gemeentelijk vastgoed te hebben. Met een plan van aanpak gaat de gemeente aan 
de slag om de huidige staat van de gebouwen inzichtelijk te maken. Er is al een plan van aanpak in 
voorbereiding voor het monumentale pand waar het streekarchief gevestigd is. Deze wordt ook voor 
de andere gebouwen opgesteld. Er zal veel interactie zijn met de speciale aanpak voor monumentale 
panden zoals bij energiebesparing in 4.3 is beschreven. Daarnaast is al het gemeentelijk vastgoed per 
2023 minimaal label C, aangezien dit landelijk beleid is. Label C is echter een tussenstap naar een 
totaal aardgasvrij gemeentelijk vastgoed. 

EERSTE STAP IN REALISATIE ENERGIE NEUTRALE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN  
Een vervolg op het plan van aanpak wordt ook in de periode tot en met 2022 gezet. Op basis van het 
plan is inzichtelijk welke maatregelen het meest aantrekkelijk zijn op dat moment. Deze maatregelen 
worden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de verdere transformatie van de gebouwen, 
zodat dubbel werk en verspilling wordt voorkomen. 

PLAATSING VAN 1.000 LED LANTAARNPALEN 
Gemeentelijke voorzieningen zijn onderdeel van de opgave. Het theoretische besparingspotentieel 
voor gemeentelijke openbare verlichting is berekend op gemiddeld 18 procent. Mogelijke maatregelen 
zijn het verwijderen van overbodige openbare verlichting, vervangen van verlichting voor reflecterende 
markeringen, toepassen van zuinigere lampen die langer meegaan. Er wordt nu gestart met de 
planning van 1.000 LED lantaarnpalen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
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Kwaliteit 
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Geld 

 

Deelproject werklijn 3 energieopwekking 
Op dit moment wordt 2% duurzame energie opgewekt in Doesburg. De toename van duurzame 
energie van de huidige 2% naar 17% in 2022 betekent een stijging van 96 TJ. Er zijn tegelijkertijd 
meerdere bronnen nodig om dit te realiseren. 

12.000 ZONNEPANELEN EN 400 ZONNECOLLECTOREN OP DAKEN 
Zonne-energie is op dit moment een erg aantrekkelijke vorm van duurzame energie. Het is 
maatschappelijk geaccepteerd, heeft een goede terugverdientijd en is op korte termijn realiseerbaar. 
Minister Kamp heeft aangekondigd dat de salderingsregeling tot en met 2023 blijft bestaan. Hierdoor 
blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk. Door 12.000 extra zonnepanelen en 400 extra 
zonnecollectoren op daken te realiseren, wekken we een vijfde deel van de doelstelling op. 

25 HECTARE ZONNEVELDEN 
De realisatie van 25 hectare zonnevelden levert ongeveer de helft van de doelstelling tot en met 2022 
op. Voor de grootschalige opwek zonne-energie zijn talloze mogelijkheden: een zonneveld boven 
parkeerplaatsen, braakliggende gronden of op gronden met lage waarde. De gemeente heeft al een 
kaart beschikbaar gesteld waarop de mogelijke locaties voor zonnevelden zijn aangegeven. 
Vervolgens wordt de markt uitgenodigd om hier projecten te ontwikkelen. Dit kan aantrekkelijker 
gemaakt worden door een korting op leges, naast de landelijke SDE+ subsidie of 
postcoderoosregeling. Ook zonnevelden op bedrijfsdaken zijn mogelijk. Dit zijn vaak grote daken die 
slechts deels benut worden omdat bedrijven niet zo’n grote energierekening hebben om het volledige 
dak te benutten. Door middel van een postcoderoosregeling kan de lokale samenleving participeren in 
een energiecoöperatie van een zonneveld op een bedrijfsdak. We streven naar een proces waarbij de 
omgeving ten minste goed geïnformeerd over en betrokken wordt bij de realisatie. Daarnaast 
stimuleren we financiële participatie door (een deel) vanuit een energiecoöperatie te realiseren en 
onderzoeken we ook de mogelijkheden van het lokaal laten terugstromen van opgedane winst uit 
zonnevelden. Dit kan rechtstreeks naar deelnemers gaan, maar bijvoorbeeld ook naar een wijkfonds 
waarmee weer andere voorzieningen worden betaald. Zo zorgen we ervoor dat de zonnevelden niet 
alleen bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen maar ook dat inwoners en lokale stakeholders 
van de opbrengsten kunnen profiteren en ruimtelijke kwaliteiten behouden blijven. Zo komt een 
fietsende toerist van de camping naar de binnenstad van Doesburg een zonneveld tegen waartussen 
de schapen grazen, inclusief informatie over wat het zonneveld voor Doesburg betekent. 

WATERKRACHTCENTRALE 
Vanwege de ligging van Doesburg, naast de IJssel en de Zwarte Schaar en dankzij de kanalisatie 
uitgevoerd in 1552 is er een concrete kans voor een waterkrachtcentrale. De vergunningen zijn 
inmiddels allemaal verleend. Het initiatief voor de centrale wordt met enthousiasme ontvangen door de 
gemeente, provincie en Waterschap Rijn en IJssel. Ook de Rijn en IJssel Energie Coöperatie is 
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betrokken. De centrale kan duurzame stroom leveren voor 500 woningen, zo’n 10% van de 
Doesburgse woningvoorraad. 

HAALBAARHEID CENTRALE BIOVERGISTER DE FRATERWAARD ONDERZOEKEN 
Een centrale biovergister kan worden gerealiseerd voor de productie van duurzaam gas. Dit is een 
industriële installatie waar mest centraal wordt verzameld. We weten dat verschillende boeren en 
agrarische bedrijven een flinke hoeveelheid mest produceren. Mogelijk is de Fraterwaard een locatie 
om centraal mest te covergisten naar biogas. Het gas kan gebruikt worden voor de panden die écht 
niet geïsoleerd kunnen worden, voor een lokaal warmtenet op een bedrijventerrein, of voor de verkoop 
binnen gemeenten waar biogas nodig is. 

VOORWAARDEN WINDMOLENS OPSTELLEN EN PROJECT VOORBEREIDEN 
We kunnen nu al aan de slag met het in beeld brengen van geschikte locaties voor windmolens. Dit 
uiteraard rekening houdend met diverse beperkingen zoals nationaal, provinciaal en gemeentelijk 
beleid. Denk aan belemmerende regelgeving zoals Gelderse ontwikkelzones, Natura2000, Gelders 
Natuurnetwerk en vogelweidegebieden. En ook aan verschillende grondeigenaren zoals 
Rijkswaterstaat, Waterschap, particulieren en bedrijven. Deze locaties worden vervolgens op 
haalbaarheid onderzocht. De lokale gemeenschap moet betrokken worden bij deze ontwikkeling. Dit 
gaat iedereen aan en biedt ook voor iedereen kansen. Financiële participatie kan een belangrijke 
driver zijn voor de ontwikkeling van windmolens. In de werksessies zijn op de kaart van Doesburg 
verschillende kansrijke locaties aangewezen voor de verschillende technieken, zie bijgevoegde kaart 
en bijlage 2 voor een vergroting. Deze kaart is puur op eerste inzicht gebaseerd. Kansrijke locaties 
zullen worden onderzocht op haalbaarheid. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
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Deelproject werklijn 4 duurzame warmte 
OPSTELLEN WARMTEVISIE MET STAKEHOLDERS 
Omdat de besparingsopgave voor een gebouw afhankelijk is van de toekomstige oplossing voor 
verwarming, is het wenselijk om een warmtevisie op te stellen. Hierin staat voor elke wijk aangegeven 
welke oplossing voor verwarming zonder aardgas het meest geschikt is. Dat geeft ook duidelijkheid 
over de toe te passen besparende maatregelen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
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Deelproject werklijn 5 mobiliteit 
ROUTEKAART ENERGIENEUTRAAL DOESBURG 2050: 

  

VOORZIEN IN EEN DEKKENDE OPLAADINFRASTRUCTUUR 
Elektrisch vervoer zorgt ook voor een flinke elektriciteitsvraag. Stel dat alle personenauto’s elektrisch 
gaan rijden, dan levert dit een elektriciteitsvraag op van circa 16.000.000 kWh, oftewel 56 TJ. Er zijn 
bijna 3 windmolens van 3 MW of 21 hectare zonneveld nodig om in deze vraag te voorzien. Deze 
ontwikkeling vraagt om een dekkend netwerk van oplaadpalen op bedrijventerreinen, eigen opritten en 
openbare parkeerplaatsen. De groei van dit netwerk zal mee moeten groeien met de toename van 
elektrische auto’s. 

AUTODELEN STIMULEREN EN BUURTDEELAUTO’S PLAATSEN 
Auto’s staan gemiddeld 95% van de tijd stil. Dit is zonde van de hoeveelheid materiaal en ruimte die 
we daarmee gebruiken. Autodelen helpt om effectiever gebruik te maken van auto’s. Meerdere 
mensen of huishoudens maken daarbij gebruik van dezelfde auto. Er zijn diverse systemen 
beschikbaar zoals een openbare deelauto of een buurtdeelauto. We gaan met elkaar autodelen 
stimuleren door er meer bekendheid aan te geven en een aantal buurtdeelauto’s door de markt te 
laten plaatsen. Hiervoor is het belangrijk om voldoende interesse bij bewoners en bedrijven te wekken. 

FIETSGEBRUIK STIMULEREN WOON-WERK EN WERK-WERKVERKEER 
Een nog beter alternatief voor de auto is om te gaan fietsen (en lopen) waar dit mogelijk is. We willen 
dit zoveel mogelijk stimuleren door te zorgen voor aantrekkelijke infrastructuur, voldoende laadpunten 
en parkeerplekken. Naast elektrische auto’s is de populariteit van elektrische (bak)fietsen en speed 
pedelecs de laatste jaren enorm gestegen. Vooral voor bedrijven die lokaal kleine logistieke functies 
vervullen of werknemers die naar hun werk reizen, biedt dit een goed alternatief voor de auto. Het is 
ook nog eens veel gezonder. We gaan het gebruik van deze voertuigen stimuleren. 

MOBILITEITSMANAGEMENT BEDRIJVEN VERDUURZAMEN 
Bedrijven zorgen over het algemeen voor relatief veel mobiliteitsbewegingen binnen een gemeente. 
Een krachtig middel om mobiliteit te verduurzamen is door dit vanuit de bedrijven te doen. Een 
werkgever kan direct sturen op verduurzaming van mobiliteit door schone manieren van vervoer meer 
te stimuleren of te vergoeden dan vervuilend vervoer. Voor sommige bedrijven zoals thuiszorg of 
makelaars kunnen poolauto’s een goede oplossing zijn. Er zijn veel mogelijkheden. We gaan het 
bedrijfsleven uitnodigen om met creatieve oplossingen te komen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 
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Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
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Sociale projecten 
 

Maatregelen 

Project Inrichting voorportaal sociaal domein 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

Startdatum: 01-05-2017 Einddatum: 30-11-2020  

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

De naam Voorportaal is aangepast in Vraagbaak. De Vraagbaak is mei 2019 gestart en 
loopt. Er wordt gewerkt aan de verfijning van de inrichting van de Vraagbaak. Vanwege corona 
heeft de verfijning minder prioriteit gekregen, maar dit belemmerde het werk van de 
professionals niet. 

 
Geld 
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Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel) 
Stand van zaken investeringen 

Investering Organisatieonderdeel BGR 2020 na wijziging 
(2020) 

Realisatie 2020 Saldo 2020 

70026125 Digitale 
dienstverlening en digitaal 
werken DD&DW 

Bedrijfsvoering 441 335 106 

70026128 Digikoppeling 
adapter en Servicebus 

Bedrijfsvoering 38.726 37.766 960 

70026129 ICT fysiek 
domein 

Bedrijfsvoering 52.464 0 52.464 

71040002 Herinrichting 
bestuursvleugel 

Bedrijfsvoering 46.707 0 46.707 

71041001 Digitale 
dienstverlening en digitaal 
werken 

Bedrijfsvoering 72.118 66.702 5.416 

71041002 ICT 
Omgevingswet 

Bedrijfsvoering 60.000 53.332 6.669 

71104001 Revitalisering 
bedrijventerrein Beinum 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

-80.768 75.599 -156.367 

71104002 Rec Zomerweg 
Eekstraat en nw Eekstraat 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

-2.857.305 2.283.929 -5.141.234 

71111000 Beheersplan 
OV 2017-2020 Masten 

Leefomgeving 142.033 31.916 110.117 

71111001 Beheersplan 
OV Armaturen 2017-2020 

Leefomgeving 431.840 39.008 392.832 

71179000 Uitv.beleidsplan 
spelen bewegen en 
ontmoeten 

Leefomgeving 78.600 5.463 73.138 

71241006 Investering 
riolering 2020 (AT 40 jaar) 

Leefomgeving -2.843.489 -959.806 -1.883.683 

71241007 Investering 
riolering 2020 (AT 15 jaar) 

Leefomgeving 45.585 4.661 40.924 

71241008 Investering 
riolering 2020 (AT 5 jaar) 

Leefomgeving 99.631 12.839 86.792 

71258000 Herinr gebied 
rond PeGe woningen 
Algemeen 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

-400.000 56.792 -456.792 

71258001 Herinr gebied 
rond PeGe woningen 
Riolering 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

860.000 0 860.000 

71277000 Vitale 
Binnenstad 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

4.309.245 -172.013 4.481.258 

71312000 Groen spelen 
en water Naar buiten in 
Beinum 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

1.300.000 31.709 1.268.291 

71314000 Project 
woningbouwlocatie 
Koppelweg 14 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

123.987 123.294 693 
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72110001 
Verkeersveiligheidsplan 

Leefomgeving -163.364 12.831 -176.195 

76700001 ICT-3 D`s Bedrijfsvoering 2.816 1.252 1.564 

77220046 Pompen en 
installatie bergbezinkbasin 
Verheullweg 

Leefomgeving 43.001 0 43.001 

78100107 Ontwikkelingen 
Turfhaven 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

-93.245 6.095 -99.340 

Gerealiseerd resultaat  -13.897.391 -3.577.556 -10.319.835 

Kleurenstatus investeringen 
Doelstellingen 

Lopende investeringen 

 

Maatregelen 

70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Kwaliteit 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening vanuit dit krediet zijn 
gerealiseerd op basis van vastgesteld routeboek, operationeel beschikbaar en in gebruik 
genomen. 

 
Tijd 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening zijn uitgevoerd op basis 
van vastgestelde planningen en is voor dit deel afgerond. 

 
Geld 

Het restant bedraagt per 31/12/2020  € 106,11  

Het krediet kan afgesloten worden. 

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

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



Pagina 91 van 142 

 
Geld 

Ruim binnen beschikbare krediet gebleven. Er komen nog een paar onderhoudsfacturen en 
D&T facturen binnen ter afronding. Krediet kan per 1 mei 2021 worden afgesloten.  

71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De 
huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. Daarmee kan in 2021 de 
vervanging zo goed mogelijk worden hervat en, indien van toepassing, zullen bij de Kadernota 
2021 wijzigingen geadviseerd. In 2020 wordt om die reden pas op de plaats gemaakt met een 
aantal werkzaamheden, daardoor zijn de uitgaven lager. De veiligheid wordt wel gewaarborgd. 

 
Tijd 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De 
huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. Daarmee kan in 2021 de 
vervanging zo goed mogelijk worden hervat en, indien van toepassing, zullen bij de Kadernota 
2021 wijzigingen geadviseerd. In 2020 wordt om die reden pas op de plaats gemaakt met een 
aantal werkzaamheden, daardoor zijn de uitgaven lager. De veiligheid wordt wel gewaarborgd. 

 
Geld 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De 
huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. Daarmee kan in 2021 de 
vervanging zo goed mogelijk worden hervat en, indien van toepassing, zullen bij de Kadernota 
2021 wijzigingen geadviseerd. 

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De 
huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. Daarmee kan in 2021 de 
vervanging zo goed mogelijk worden hervat en, indien van toepassing, zullen bij de Kadernota 
2021 wijzigingen geadviseerd. 

 
Tijd 
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Geld 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De 
huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. Daarmee kan in 2021 de 
vervanging zo goed mogelijk worden hervat en, indien van toepassing, zullen bij de Kadernota 
2021 wijzigingen geadviseerd. 

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

72110001 Verkeersveiligheidsplan 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

Uitvoering loopt conform planning 

 
Tijd 

Uitvoering loopt conform planning 
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Geld 

 

76700001 ICT-3 D`s 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Kwaliteit 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlenen vanuit dit krediet zijn 
gerealiseerd, operationeel beschikbaar en in gebruik genomen. 

 
Tijd 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlenen zijn uitgevoerd en het krediet 
kan worden afgerond. 

 
Geld 

Het restant bedraagt per 31/12/2020 € 1.564,24  

Het krediet kan afgesloten worden. 

77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

 

 
Kwaliteit 

Project is  gereed.  

 
Tijd 

Project is afgerond. 

 
Geld 

 

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Kwaliteit 

Met uitzondering van de geplande opgang tegen de fietsdijk zijn alle voorzieningen en 
maatregelen, waarvoor de gemeente initiatiefnemer is getroffen.  

Over uitstraling en indeling van het voorzieningengebouw in de GTW-loods zijn afspraken 
gemaakt met de eigenaar LOC 17 BV   
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Tijd 

In 2020 zijn de nodige planvoorbereidingen getroffen voor de dijkopgang. Uitvoering is in 
afwachting van de restauratie- en verbouwingsplannen van de loods door LOC17 BV 
opgeschort. In deze verbouwingsplannen is een sanitairgebouw  opgenomen voor de camper- 
en havengasten. Bedoeling is het huidige betaalsysteem, waar havengelden (inclusief verblijf 
campers) zonder tussenkomst van een havenmeester worden voldaan bij een betaalautomaat, 
te continueren en in het nieuwe gebouw in te bouwen. 

 
Geld 

De gemeentelijke investeringen in de dijkopgang en kosten met betrekking tot het op termijn 
verplaatsen van de betaalautomaat c.a. kunnen worden bekostigd uit het hiervoor 
gereserveerde budget. Dit budget wordt -zolang nog niet kan worden overgegaan tot realisatie, 
waarvoor de gemeente afhankelijk is van LOC17 BV - overgeheveld naar 2021 (e.v.) 

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn van een jaar voor de aannemer 
loopt.  Dynamische verlichting plus meidoornhaag langs het vrijliggend fietspad zijn  inmiddels 
ook opgeleverd. Binnen twee jaar zal er ook nog compensatie moeten plaatsvinden voor de 
eerder gekapte bomen tbv dit project. Planning nu is deze compensatie in Q4 2021 te laten 
plaatsvinden. 

 
Geld 

Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Wachten is op 
laatste deel subsidie vanuit de provincie Gelderland. 

70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Kwaliteit 

Vanuit deze middelen zijn koppelingen gerealiseerd tussen applicaties (intern) en met 
landelijke voorzieningen (extern). Aan deze koppelingen stellen wij o.a. de eis dat  de 
uitwisseling van gegevens daadwerkelijk volledig digitaal gebeurt en dat er geen sprake is van 
het handmatig overnemen van gegevens ( koppelen in plaats van kloppelen). Wij volgen hierin 
de landelijke wetgeving, standaarden en normen.  

De beoogde verbeteringen vanuit dit krediet zijn gerealiseerd, operationeel beschikbaar en in 
gebruik genomen. 
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Tijd 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlenen zijn uitgevoerd op basis van 
vastgestelde planningen en voor dit krediet afgerond.  

  

 
Geld 

Het restant bedraagt per 31/12/2020  € 959,98  

Het krediet kan afgesloten worden. 

70026129 ICT fysiek domein 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Kwaliteit 

Het krediet is niet aangewend voor de beoogde verbeteringen in digitaal werken, 
dienstverlening en beveiliging vanuit dit krediet in het fysieke domein. In de afgelopen periode 
is voorrang verleend aan het project DWD dat in 2020 is afgerond. 
 

 
Tijd 

In de afgelopen periode is voorrang verleend aan projecten uit het DWD traject. Dit is in 2020 
afgerond. 

 
Geld 

Het restant bedraagt per 31/12/2020  € 52.464,00 
Het krediet kan afgesloten worden.  

Bij de Kadernota 2022 zullen opnieuw middelen worden aangevraagd waarbij we ons beperken 
tot wettelijke verplichtingen en de gevolgen daarvan voor ICT / I&A. 

71040002 Herinrichting bestuursvleugel 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

De tochtsluis is uitgewerkt een gereed voor aanbesteding. De verlichting in de Raadzaal is 
aanwezig en kan nu worden gemonteerd. De werkzaamheden staan gepland voor 2021. 



Pagina 96 van 142 

 
Geld 

Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor de uitvoering van de 
werkzaamheden met betrekking tot verlichting raadzaal, de nisbankjes en de tochtsluis. Het 
krediet dient beschikbaar te blijven.  

Voor de restauratiewerkzaamheden is een aanvullend krediet nodig. Deze kunnen nu niet 
worden uitgevoerd.  

De provinciale subsidie blijft nog beschikbaar tot 1 oktober 2022. 

71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Kwaliteit 

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 

In 2020 is door de ontwikkelaar conform de eerdere gesloten realisatieovereenkomst een 
bouwperceel aangekocht. Ook is in 2020 gestart met de voorverkoop en het bouwrijp maken 
van de ontwikkelingslocatie. In 2021 wordt na verleende omgevingsvergunning gestart met de 
bouw.  

 
Geld 

De door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten kunnen volledig worden bekostigd uit 
de verkoopopbrengst van de bouwgrond. In 2021 zal conform contract een nabetaling 
plaatsvinden over de koopsom. Deze nabetaling komt er op neer dat over het verschil  van de 
VON-totaal -gerealiseerd en VON totaal geprognosticeerd 25% wordt afgedragen aan de 
gemeente als zijnde extra grondopbrengst. Afgaande op de verkoopprijzen gaat het om een 
bedrag van afgerond € 47.000 

71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 
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Tijd 

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 

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

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Kwaliteit 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlenen vanuit dit krediet worden 
gerealiseerd op basis van advies architectuurgroep en een vastgesteld routeboek. Delen uit het 
ICT-plan zijn operationeel beschikbaar en in gebruik genomen. De laatste doelen worden 
afgerond in 2021. 

 
Tijd 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlenen zijn  uitgevoerd op basis van 
vastgestelde planningen. Het project als zodanig is afgerond. Werkzaamheden die nog niet 
geheel afgerond  waren, zijn opgenomen in de staande organisatie, waarvoor de nog 
overgebleven middelen worden ingezet. 

 
Geld 

He t project is in 202o afgerond. Een aantal werkzaamheden dat nog niet volledig was 
afgerond, is belegd in de staande organisatie. De resterende middelen worden in 2021 gebruikt 
om deze zaken verder af te ronden. 

71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar) 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

71041002 ICT Omgevingswet 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 
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Kwaliteit 

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

 
Tijd 

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 bijna afgerond.  De verwachting is dat we in Q2 2021 de aansluiting op 
het DSO in de productieomgeving kunnen afronden. 

 
Geld 

Naar verwachting is het restant krediet voor 2021, op basis van planning en nog te verwachten 
ramingen aan kosten, toereikend. 

71277000 Vitale Binnenstad 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

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 

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. 
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Geld 

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

71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar) 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

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

   

1. Groenrenovatie  

De voorbereidingen met betrekking tot de groenrenovatie in Beinum zijn in het eerste kwartaal 
van 2020 opgestart. Door het Coronavirus is in 2020 enige  vertraging opgelopen, maar dit 
heeft vooralsnog geen consequenties voor de totaal planning. Het is de verwachting dat deze 
achterstand in 2021 weer ingehaald kan worden.  

2. Naar Buiten in Beinum  

In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de 
werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. In 2021 worden hiervoor de 
ontwerpsessies gestart.  

3. Vijvers  

Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met één jaar 
opgeschoven. In 2021 worden de definitieve ontwerpen uitgewerkt naar uitvoeringsontwerpen 
en een bestek. Het is de verwachting dat in het eerste kwartaal van 2022 de 
aanbestedingsprocedure voor de vijvers opgestart kan worden. 
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Geld 

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. Binnen dit budget wordt het project de komende jaren 
gefaseerd uitgewerkt. 

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Kwaliteit 

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 

 

 
Geld 

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

Op basis van de directieraming is in november 2018 een bruto investeringskrediet beschikbaar 
gesteld van € 1.660.000.  Het werk is gunstig aanbesteed naar het zich nu laat aanzien is 
maximaal 60% van dit krediet nodig. Voor het krediet zijn de volgende budgetten en co-
financiering afgesproken: € 845k WTPO, € 15k bestemmingsreserve openbare 
verlichting,  max bijdrage van € 400k, dan wel 25% van de totale kosten door Stichting 
Woonservice IJsselland.  

71241007 Investering riolering 2020 (AT 15 jaar) 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 
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Kwaliteit 

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting 
Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De aanpak hiervan 
maakt onderdeel uit van een totaalplan voor wijk De Ooi, welke gefaseerd en bij voorkeur in 
combinatie met andere (bouw)activiteiten wordt uitgevoerd. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

Het toegekende projectbudget is toereikend om de maatregelen uit te voeren.   

Als gevolg van een gunstige aanbesteding is thans de verwachting dat maximaal 60% van het 
beschikbaar gestelde budget behoeft te worden ingezet. Het in november 2019 beschikbaar 
gestelde krediet was gebaseerd op een directieraming op basis waarvan afspraken zijn 
gemaakt met Stichting Woonservice IJsselland om maximaal 25% bij te dragen in de totale 
kosten.  

Reserves en voorzieningen 

Kleurenstatus voorzieningen 
Doelstellingen 

Voorzieningen 

 

Maatregelen 

79103003 Voorziening wegen 

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

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

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

79103016 Voorz. onderhoud gemeentegebouwen 
Voorziening ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van de gemeentegebouwen. 
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Kwaliteit 

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. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

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 
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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. 

79103018 Voorziening wachtgeld wethouders 
Voorziening ter dekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen van wethouders. (Voor pensioenen 
van wethouders zijn verzekeringen afgesloten) 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Kwaliteit 

We hadden geraamd dat we in 2020  een onttrekking aan de voorzienig nodig zouden hebben 
voor het  salaris van een voormalige wethouder. Dit wordt als uitgave geraamd op 1007. De 
werkelijk uitgaven tot en met juli 2020 bedragen € 24.880. Het restant kan vrijvallen. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

   

   

  

79103049 Voorziening niet gerealiseerde kaplast riolering 
Jaarlijks worden de niet gerealiseerde kapitaallasten ten opzichte van het watertakenplan op het 
product riolering gedoteerd aan deze voorziening. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

Kan deze voorziening niet raadplegen.   

79103054 Voorz Turfhaven (incl. camperplaatsen) 
Voorziening ter dekking van de kosten voor groot onderhoud Turfhaven, zoals steigerdelen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 
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Kwaliteit 

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 tenminste € 20.000 wordt 
gedoteerd (jaarlijks te indexeren) 

 
Tijd 

 

 
Geld 

Dotaties zijn niet consequent vanaf de oplevering van de haven gerealiseerd. Hierdoor ontstaat 
er een mogelijk deficit bij het uitvoeren van vervangingsinvesteringen. 

79103048 Voorziening vervangingsinvestering riolering 
Jaarlijks mag op basis van het watertakenplan een bedrag worden ‘gespaard’ voor 
vervangingsinvesteringen op het gebied van de riolering. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Kleurenstatus reserves 

Doelstellingen 

Reserves 

 

Maatregelen 

79101001 Algemene reserve immobiel 

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

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Geld 

deze is in 2020 samengevoegd naar één reserve (79101002). 
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79101002 Algemene reserve mobiel 
Deze reserve is primair voor opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van 
weerstandsvermogen (bufferfunctie). 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

79102015 Best Res arbeidsvoorwaardenmaatregelen 
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.] 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

Het eindsaldo van de bestemmingsreserve is €27.325. Dit wordt ook in 2021 weer ingezet als 
vergoeding voor thuiswerkmiddelen.  
Medewerkers worden op deze wijze gefaciliteerd in de aanschaf van thuiswerkmiddelen. 

79102044 Bestemm Reserve kapitaallasten 
Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijvingen), die voortvloeien uit investeringen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Geld 

 

79102051 Reserve mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 
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. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 



Pagina 106 van 142 

 
Geld 

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.  

  

79102057 Bestemm Reserve Openbare verlichting 
Reserve ter dekking van de (vervangings)investeringen in verband met de openbare verlichting. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Geld 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De 
huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. Daarmee kan in 2021 de 
vervanging zo goed mogelijk worden hervat en, indien van toepassing, zullen bij de Kadernota 
2021 wijzigingen geadviseerd. 

79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs IHP 
Reserve ter dekking van de (vervangings)investeringen in verband met het basisonderwijs. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Peter Bollen 

 

 
Geld 

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. 

79102059 Reserve speeltoestellen 
Reserve ter dekking van de (vervangings)investeringen in verband met speeltoestellen, geplaatst op 
openbare speelvoorzieningen. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Geld 

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 moet de 
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huidige reserve in stand worden gehouden. Deze reserve zal, met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid, te zijner tijd hard nodig zijn om invulling te kunnen geven aan het 
uitvoeringsplan. Tevens komt de dekking van de pilot uit de reserve, ook dat is een reden dat 
de reserve in stand gehouden moet worden.  

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. 

79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB) 
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. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Arthur Boone 

 

 
Geld 

 

79102068 Reserve overgehevelde midddelen 
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. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Geld 

 

79102071 Bestemm Reserve Inrichting Soc Domein 
Voor de realisatie van het 'inrichtingsplan sociaal domein' is bij de bestemming van het resultaat in het 
kader van de jaarrekening 2017 deze bestemmingsreserve ingesteld. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

79102070 Bestemm Reserve Digitaal werken 
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. 
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Loes van der Meijs 

 

 
Geld 

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 pakt 
de organisatie in 2020 nog verder op. Deze acties worden grotendeels in 2020 afgerond. Een 
enkele loopt door in 2021.  

79102072 Bestemm Reserve Rehabilitatie wegen 
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. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Geld 

 

79102062 BR groot onderhoud kapitaalgoed (tijdelijk) 
Bestemmingsreserve ter dekking van de kosten van groot onderhoudskosten van civieltechnische 
werken. Hieronder vallen onder andere banken, bruggen en dergelijke. 

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Birgit van Veldhuizen 

 

 
Geld 

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 Q2 wordt vastgesteld. op basis van de 
eerste financiële doorrekeningen van het beheerplan is de omvang van de huidige voorziening 
niet toereikend voor een adequaat beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken.   
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Bijlagen 

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten 
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten 

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2018 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

BGR 2021 
na wijziging 

Realisatie 
2021 

Saldo 2021 

Lasten        

0.1 Bestuur  962.961 1.045.511 1.001.254 893.670 288.692 604.978 

0.10 Mutaties reserves  2.435.508 6.193.335 6.652.158 796.848 0 796.848 

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 -53.544 -925.231 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken  342.187 323.003 304.282 299.745 18.555 281.190 

0.4 Overhead  4.980.514 5.482.613 5.725.928 5.351.917 3.210.172 2.141.745 

0.5 Treasury  339 594 0 3.359 0 3.359 

0.61 OZB woningen  145.286 154.035 139.050 165.426 36.884 128.542 

0.62 OZB niet-woningen  10.562 7.123 5.719 5.475 11.601 -6.126 

0.64 Belastingen overig  116.045 132.454 135.883 101.467 3.348 98.119 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 -36.604 -103.585 -112.920 -218.927 36 -218.963 

0.9 
Vennootschapsbelasting 
(VpB) 

 0 91.435 13.712 0 0 0 

1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer 

 744.979 766.870 786.586 814.503 390.109 424.394 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

 360.131 300.497 302.048 280.774 4.427 276.347 

2.1 Verkeer en vervoer  1.489.307 1.241.310 1.210.595 1.577.900 169.400 1.408.500 

2.2 Parkeren  74.214 64.582 73.266 66.939 13.985 52.954 

2.3 Recreatieve havens  81.793 89.118 88.139 113.521 7.960 105.561 

2.4 Economische havens 
en waterwegen 

 251 0 0 0 0 0 

2.5 Openbaar vervoer  1.177 1.196 1.242 1.234 54 1.180 

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 124.470 108.849 124.464 97.070 15.353 81.717 

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

 46.252 1.304 0 0 0 0 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 15.944 16.275 19.707 63.975 5.638 58.337 

3.4 Economische 
promotie 

 244.999 167.321 200.623 233.638 72.648 160.990 

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

 21.751 19.902 20.193 -2 0 -2 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 132.617 158.554 203.468 212.741 972 211.769 
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4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 758.936 761.052 825.765 1.042.768 439.296 603.472 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 209.114 224.007 249.004 277.191 76.010 201.181 

5.2 Sportaccommodaties  640.887 685.292 587.359 662.414 33.859 628.555 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 341.561 342.005 352.286 107.510 -13.940 121.450 

5.4 Musea  153.971 167.679 182.928 169.162 53.309 115.853 

5.5 Cultureel erfgoed  288.070 273.985 1.021.728 109.590 -58.762 168.352 

5.6 Media  310.690 299.029 316.210 263.257 6.996 256.261 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

 942.432 865.392 919.388 1.053.506 186.232 867.274 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 1.052.007 1.089.418 1.079.643 1.032.496 278.722 753.774 

6.2 Wijkteams  692.318 672.776 751.262 700.254 206.571 493.683 

6.3 Inkomensregelingen  5.522.019 5.462.287 6.498.694 5.859.216 1.543.934 4.315.282 

6.4 Begeleide 
participatie 

 2.396.188 1.964.490 1.972.743 1.835.199 606.598 1.228.601 

6.5 Arbeidsparticipatie  972.792 1.002.432 921.269 907.140 154.306 752.834 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 533.306 397.370 600.707 450.433 111.235 339.198 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 2.569.495 2.819.085 3.075.379 3.037.546 495.545 2.542.001 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 3.528.001 3.716.914 3.866.035 3.188.941 542.736 2.646.205 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

 55.900 58.910 120.997 138.344 66.617 71.727 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

 41.863 -4.575 7.483 43.738 600 43.138 

7.1 Volksgezondheid  285.628 292.666 358.307 375.161 204.042 171.119 

7.2 Riolering  352.993 642.779 642.970 499.579 33.883 465.696 

7.3 Afval  1.177.098 1.113.698 1.206.536 1.167.674 634.387 533.287 

7.4 Milieubeheer  226.272 237.077 456.062 928.558 187.506 741.052 

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

 99.353 104.189 111.544 137.987 12.872 125.115 

8.1 Ruimtelijke ordening  54.284 57.122 238.608 149.823 6.736 143.087 

8.2 Grondexploitatie 
(niet bedrijventerreinen) 

 312.301 139.808 787.972 27.771 48.767 -20.996 

8.3 Wonen en bouwen  690.531 571.257 432.688 738.025 31.777 706.248 

Totaal Lasten  36.449.146 39.293.212 44.478.960 35.764.556 10.139.668 25.624.888 

Baten        

0.1 Bestuur  0 64.579 0 0 0 0 
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0.10 Mutaties reserves  3.928.994 6.297.314 7.912.303 1.789.613 0 1.789.613 

0.2 Burgerzaken  222.184 164.809 114.824 135.324 15.437 119.887 

0.4 Overhead  335.219 130.716 240.730 683 549 134 

0.5 Treasury  303.946 351.836 211.359 335.432 12.208 323.224 

0.61 OZB woningen  1.422.376 1.606.908 1.673.039 1.703.227 1.746.900 -43.673 

0.62 OZB niet-woningen  395.548 438.830 462.788 473.452 453.672 19.780 

0.63 Parkeerbelasting  343.083 322.999 369.460 577.854 142.288 435.566 

0.64 Belastingen overig  636.244 665.582 639.515 645.231 117.578 527.653 

0.7 Algemene uitkering 
en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

 19.171.642 19.976.498 20.851.816 20.879.941 6.367.656 14.512.285 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 27.255 4.903 86 1.307 0 1.307 

1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer 

 5.000 5.000 12.000 7.730 21.365 -13.635 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

 8.433 16.303 4.356 14.455 3.201 11.254 

2.1 Verkeer en vervoer  345.101 115.655 62.218 216.682 6.337 210.345 

2.3 Recreatieve havens  46.545 59.740 60.342 112.780 3.778 109.002 

2.4 Economische havens 
en waterwegen 

 0 0 0 147 0 147 

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 0 0 0 0 40.000 -40.000 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 5.126 3.957 3.974 7.728 2.836 4.893 

3.4 Economische 
promotie 

 226.621 223.196 254.466 399.693 -142.767 542.460 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 -6.973 21.088 11.088 11.276 3.759 7.517 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 214.734 218.703 240.714 351.590 86.964 264.626 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 34.219 46.573 75.307 40.763 24.092 16.671 

5.2 Sportaccommodaties  55.976 116.132 90.109 65.798 10.537 55.261 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 270.000 270.000 270.000 0 0 0 

5.4 Musea  30.803 20.745 20.019 20.439 1.697 18.742 

5.5 Cultureel erfgoed  84.445 35.994 704.893 11.370 19.984 -8.614 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

 7.907 10.817 407 131 407 -276 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 0 0 11.576 0 2.894 -2.894 

6.3 Inkomensregelingen  4.578.018 4.348.479 5.474.837 4.379.603 1.845.805 2.533.798 

6.4 Begeleide 
participatie 

 0 0 46.062 0 0 0 
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6.5 Arbeidsparticipatie  177.028 104.606 128.282 178.274 31.651 146.623 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 71.446 7.448 2.106 51.574 259.482 -207.908 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 131.424 106.286 56.062 189.517 65.111 124.406 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 0 28.526 6.151 0 0 0 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

 73.830 0 0 0 0 0 

7.2 Riolering  1.080.139 1.166.358 1.154.246 1.131.103 252.221 878.882 

7.3 Afval  1.321.410 1.183.807 1.827.858 1.712.387 1.266.990 445.397 

7.4 Milieubeheer  0 12.667 97.772 0 895.165 -895.165 

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

 58.565 63.963 86.458 67.897 38.600 29.297 

8.1 Ruimtelijke ordening  8.952 4.947 30.407 788 9.420 -8.632 

8.2 Grondexploitatie 
(niet bedrijventerreinen) 

 312.301 139.808 742.618 3.964 220.958 -216.994 

8.3 Wonen en bouwen  521.605 937.444 289.551 343.157 177.655 165.502 

Totaal Baten  36.449.146 39.293.212 44.239.799 35.860.910 14.004.426 21.856.484 

Resultaat  0 0 -239.161 96.354 3.864.757 -3.768.403 

Benchmark taakvelden 
Benchmark 

In dit onderdeel kunt u zien hoe onze ramingen op taakveld niveau zich verhouden tot gemeenten die 
net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale structuur en een redelijke 
centrumfunctie. De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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Vergelijking taakvelden met groep       

       

Jaar: 2020       

Groep: gemeenten met een zwakke sociale structuur en een redelijke centrumfunctie       

Aantal gemeenten in benchmark: 8       

Gemeenten in benchmark: Landgraaf (37.591), Brunssum (28.103), Appingedam (11.721), 
Pekela (12.214), Delfzijl (24.716), Vaals (10.092), Oldambt (38.129), Midden-
Groningen (60.899) 

      

Bedragen: per inwoner       

       

Taakveld Doesburg Selectie Verschil    

Taakvelden beginnend met 0, Bestuur en ondersteuning       

0.1, Bestuur -120,23 -96,75 -23,48    

0.10, Mutaties reserves 36,33 72,02 -35,69    

0.11, Resultaat van de rekening van baten en lasten 0,00 18,16 -18,16    

0.2, Burgerzaken -27,39 -36,05 8,66    

0.3, Beheer overige gebouwen en gronden 0,00 -3,25 3,25    

0.4, Ondersteuning organisatie -165,84 -124,69 -41,15    

0.5, Treasury 25,21 33,85 -8,65    

0.61, OZB woningen 127,98 142,56 -14,58    

0.62, OZB niet-woningen 40,64 125,06 -84,43    

0.63, Parkeerbelasting 36,33 71,24 -34,92    

0.64, Belastingen overig 44,03 11,71 32,32    

0.7, Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 1.789,83 2.097,32 -307,49    

0.8, Overige baten en lasten 39,89 -6,72 46,60    

0.9, Vennootschapsbelasting (VpB) 0,00 -0,19 0,19    

Totaal taakvelden beginnend met 0 1.826,77 2.304,29 -477,52    

Taakvelden beginnend met 1, Veiligheid       

1.1, Crisisbeheersing en brandweer -74,05 -67,00 -7,06    

1.2, Openbare orde en veiligheid -41,77 -33,24 -8,53    

Totaal taakvelden beginnend met 1 -115,82 -100,23 -15,59    

Taakvelden beginnend met 2, Verkeer, vervoer en waterstaat       

2.1, Verkeer en vervoer -149,63 -147,09 -2,54    

2.2, Parkeren -6,62 -4,23 -2,39    

2.3, Recreatieve havens -1,11 -2,44 1,33    

2.4, Economische havens en waterwegen 0,00 -5,37 5,37    

2.5, Openbaar vervoer -0,09 -2,21 2,12    

Totaal taakvelden beginnend met 2 -157,44 -161,34 3,90    

Taakvelden beginnend met 3, Economie       

3.1, Economische ontwikkeling -12,52 -13,77 1,25    
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3.2, Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0,00 -0,93 0,93    

3.3, Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -1,29 -4,33 3,04    

3.4, Economische promotie -6,15 -5,22 -0,93    

Totaal taakvelden beginnend met 3 -19,96 -24,25 4,29    

Taakvelden beginnend met 4, Onderwijs       

4.1, Openbaar basisonderwijs -3,10 -2,66 -0,44    

4.2, Onderwijshuisvesting -18,93 -58,21 39,28    

4.3, Onderwijsbeleid en leerlingzaken -59,96 -42,15 -17,81    

Totaal taakvelden beginnend met 4 -81,98 -103,02 21,04    

Taakvelden beginnend met 5, Sport, cultuur en recreatie       

5.1, Sportbeleid en activering -20,02 -10,73 -9,29    

5.2, Sportaccommodaties -53,08 -69,28 16,20    

5.3, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5,33 -46,46 41,13    

5.4, Musea -13,72 -2,85 -10,87    

5.5, Cultureel erfgoed -22,96 -6,62 -16,33    

5.6, Media -30,06 -23,49 -6,56    

5.7, Openbaar groen en (openlucht) recreatie -96,62 -109,92 13,30    

Totaal taakvelden beginnend met 5 -241,80 -269,37 27,58    

Taakvelden beginnend met 6, Sociaal domein       

6.1, Samenkracht en burgerparticipatie -129,48 -138,96 9,47    

6.2, Wijkteams -69,67 -80,22 10,56    

6.3, Inkomensregelingen -167,10 -162,13 -4,97    

6.4, Begeleide participatie -152,22 -362,20 209,97    

6.5, Arbeidsparticipatie -99,54 -69,16 -30,38    

6.6, Maatwerkvoorzieningen (WMO) -39,00 -40,74 1,74    

6.71, Maatwerkdienstverlening 18+ -244,04 -227,35 -16,69    

6.72, Maatwerkdienstverlening 18- -263,64 -350,96 87,32    

6.81, Geëscaleerde zorg 18+ -5,56 -3,48 -2,08    

6.82, Geëscaleerde zorg 18- -2,09 -35,77 33,68    

Totaal taakvelden beginnend met 6 -1.172,35 -
1.470,97 

298,62    

Taakvelden beginnend met 7, Volksgezondheid en milieu       

7.1, Volksgezondheid -35,38 -42,33 6,95    

7.2, Riolering 39,99 23,99 16,00    

7.3, Afval 38,53 19,44 19,09    

7.4, Milieubeheer -26,44 -37,65 11,21    

7.5, Begraafplaatsen en crematoria -6,81 -8,42 1,61    

Totaal taakvelden beginnend met 7 9,88 -44,98 54,86    
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Taakvelden beginnend met 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
ontwikkeling 

      

8.1, Ruimtelijke Ordening -6,92 -41,89 34,97    

8.2, Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 0,36 -7,00 7,36    

8.3, Wonen en bouwen -40,64 -55,27 14,63    

Totaal taakvelden beginnend met 8 -47,20 -104,16 56,96    
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BBV beleidsindicatoren in intern perspectief 
BBV beleidsindicatoren 

Beleidsindicatoren zoals opgenomen in de 
vastgestelde jaarrekeningen vanaf 2017 

      

       

Indicator P eenheid JR 
2017 

JR2018 JR2019 JR2020 

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

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

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

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

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 
jaar 

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

Hardekern jongeren 1 per 10.000 inw. 0,6 0,6 0,6  

Fijn huishoudelijk restafval 2 kg per inwoner 115 114 111  

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

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met 
motorvoertuig 

2 % 5 5 5  

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser 2 % 12,0 12,0 12,0  

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

Woonlasten éénpersoonshuishouden 3 euro 563 563 558  

Woonlasten meerpersoonshuishouden 3 euro 818 818 770  

WOZ-waarde woningen 3 dzd euro 185 190 198  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formatie 5 per 1.000 inwoners 8,5 8,5 8,5  
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Bezetting 5 per 1.000 inwoners 7,5 7,3 7,3  

Apparaatskosten 5 Kosten per inwoner 740 740 740  

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

inhuur 

15,40 16,45 16,45  

Overhead 5 % van de totale lasten 10,7 10,7 10,7  

BBV beleidsindicatoren in extern perspectief 
BBV beleidsindicatoren extern vergeleken 

Hieronder ziet u een overzicht van de BBV beleidsindicatoren van de gemeente Doesburg in 
vergelijking tot gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk karakter, de provincie 
Gelderland en Nederland. De waarden zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl. 

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

           

            

Indicator P eenheid period
e 

Waarde 
Doesbur

g 

Referentiewaard
e 

gemeenten 
 weinig stedelijk 

Gelderlan
d 

Nederlan
d 

Bron    

Verwijzingen Halt 1 per 
10.000 
jongeren 

2019 51 106 102 132 Stichting Halt    

Misdrijven - 
Geweldsmisdrijven 

1 per 
1.000 
inwoners 

2019 2,6 3,2 3,9 4,9 CBS - Criminaliteit    

Misdrijven - Vernielingen 
en beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

1 per 
1.000 
inwoners 

2019 6,9 4,4 5,6 6,3 CBS - Criminaliteit    

Misdrijven - Diefstallen uit 
woning 

1 per 
1.000 
inwoners 

2019 0,4 1,8 2 2,3 CBS - Diefstallen    

Misdrijven - 
Winkeldiefstallen 

1 per 
1.000 
inwoners 

2019 0,9 0,8 1,9 2,3 CBS - Diefstallen    

Omvang huishoudelijk 
restafval 

2 kg per 
inwoner 

2019 61 121 111 163 CBS statistiek 
Huishoudelijk afval 

   

Hernieuwbare elektriciteit 2 % 2018 2,5 Geen data 9,2 18,2 Klimaatmonitor - 
Rijkswaterstaat 

   

Functiemenging 3 % 2019 41,9 50,2 53,6 53,2 CBS BAG/LISA - 
bewerking ABF 
Research 

   

Vestigingen (van bedrijven) 3 per 
1.000 
inw.15 
t/m 64jr 

2019 133,2 153,2 144,5 151,6 LISA    

Gemiddelde WOZ waarde 3 x €1.000 2020 211 275 261 270 CBS - Statistiek 
Waarde 
Onroerende Zaken 

   

Nieuw gebouwde 
woningen 

3 per 
1.000 
woninge
n 

2019 7 8,5 9,8 9,2 Basisregistraties 
adressen en 
gebouwen - 
bewerking ABF 
Research 

   

Demografische druk 3 % 2020 81,1 79 73,6 70 CBS - 
Bevolkingsstatistie
k 

   

Gemeentelijke woonlasten 
éénpersoonshuishouden 

3 € 2020 659 718 712 700 COELO, 
Groningen 

   

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

3 € 2020 873 794 779 773 COELO, 
Groningen 

   

Banen 3 per 
1.000 
inwoners 

2019 551,7 701,5 786,5 792,1 CBS 
Bevolkingsstatistie
k / LISA - 
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van 15-
64 jaar 

bewerking ABF 
Research 

Absoluut verzuim 4 per 
1.000 
leerlinge
n 

2017 1,2 1,5 2,3 1,8 DUO/Ingrado    

Relatief verzuim 4 per 
1.000 
leerlinge
n 

2019 20 19 21 26 DUO/Ingrado    

Voortijdige schoolverlaters 
zonder startkwalificatie 
(vsv-ers) 

4 % 2019 2,2 1,6 1,8 2 DUO/Ingrado    

Niet-sporters 4 % 2016 54,6 49,9 46,8 48,7 Gezondheidsmonit
or volwassenen 
(en ouderen), 
GGD’en, CBS en 
RIVM 

   

Jongeren met een delict 
voor de rechter 

4 % 2019 1 1 1 1 CBS Jeugd    

Achterstand onder jeugd - 
Kinderen in uitkeringsgezin 

4 % 2019 5 4 5 6 CBS Jeugd    

Achterstand onder jeugd - 
Werkloze jongeren 

4 % 2019 2 1 2 2 CBS Jeugd    

Netto arbeidsparticipatie 4 % 2019 63,9 69,4 68,7 68,8 CBS - 
Arbeidsdeelname 

   

Personen met een 
bijstandsuitkering 

4 per 
10.000 
inwoners 

2019 397,9 222,3 325,8 381,7 CBS - 
Participatiewet 

   

Lopende re-
integratievoorzieningen 

4 per 
10.000 
inwoners 
van 15-
64 jaar 

2019 608,2 184,9 182,3 207 CBS - 
Participatiewet 

   

Jongeren met jeugdhulp 4 % van 
alle 
jongeren 
tot 18 
jaar 

2019 14,6 11,4 12,2 12,3 CBS Jeugd    

Jongeren met 
jeugdbescherming 

4 % 2019 1,9 1,2 1,3 1,2 CBS Jeugd    

Jongeren met 
jeugdreclassering 

4 % 2018 0,7 0,3 0,4 0,4 CBS Jeugd    

Cliënten met een 
maatwerkarrangement 
Wmo 

4 per 
10.000 
inwoners 

2020 730 582 619 640 CBS - Monitor 
Sociaal Domein 
WMO 

   

            

www.waarstaatjegemeente
.nl 

           

dinsdag 8 december 2020            
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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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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 
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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. 

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. 
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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); 

 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; 
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 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; 

 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: 
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 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; 

 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: 
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 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; 

 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; 
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 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); 

 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; 
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 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. 

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; 
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 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: 

 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. 
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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. 

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. 
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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: 

 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; 
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 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: 

 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: 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

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. 
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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: 

 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; 



Pagina 139 van 142 

 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; 

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. 
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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; 

 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. 
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