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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. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 



Pagina 2 van 26 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het erfgoedbeleid met de titel Mensen maken ErfGoed is in  juni 2021 door de gemeenteraad 
vastgesteld. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het nieuwe erfgoedbeleid heeft een looptijd van 6 jaar (2021-2026). Jaarlijks wordt bij de integrale 
afwegingen bij de Kadernota bekeken of middelen vrijgemaakt kunnen worden om uitvoering te geven 
aan het Erfgoedbeleid. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

Er zijn 7 informatiepanelen geplaatst langs de Hoge en Lage Linie.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

https://www.vestingdoesburg.nl/


Pagina 3 van 26 

Tijd (toelichting) 

Dit project is opgeleverd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het ontwerp is gereed. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoering van de Cultuurnota 'Slim verbinden' heeft gelopen tot en met 2020 en is niet voortgezet 
door gebrek aan prioriteit en middelen. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Herinrichting kernwinkelgebied. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Verwachting is dat in het voorjaar van 2023 de laatste fase kan worden afgerond.  Bij de uitvoering 
wordt rekening gehouden met de belangen van ondernemers en winkelend publiek. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De uitvoering kan volledig worden bekostigd uit het beschikbaar gestelde budget  

 

Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Lopend. 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, en door het ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op promotie van het 
kernwinkelgebied, en regelmatig contact met vastgoedondernemers. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vond plaats in de jaren 2017 - 2020. Voor deze jaren 
is dit afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

stad. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Na twee jaar is gezamenlijk afgesproken de frequentie om te zetten naar een jaarlijks horecaoverleg, 
aangevuld met incidenteel overleg waar nodig. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Het project is inmiddels in uitvoering. Het is de verwachting dat eind 2023 een definitief ontwerpwerp 
aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. In 2024 wordt de bestemmingsplanprocedure 
opgestart. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Er zijn hierop geen speciale acties ondernomen. Hieraan is  geen prioriteit gegeven. Deze activiteit 
wordt verder niet doorgezet.  

Er wordt bijvoorbeeld wel in het werk van alledag suggesties gedaan aan bijvoorbeeld de 
vastgoedeigenaren de huur voor starters te verlagen. Dit behoort tot het dagelijkse werk. 

  

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Start: startersprijsvraag zal in 2023 zijn 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Wat willen we bereiken? 

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De in februari 2018 vastgestelde woonvisie 2017-2022:  "Doesburg, een thuis voor iedereen" en de 
hierin opgenomen maatregelen worden als leidraad gebruikt voor woningbouwopgaven.  De visie 
vormt verder de basis voor de jaarlijks met corporatie Stichting Woonservice IJsselland vast te leggen 
prestatieafspraken. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Idealiter had de visie al moeten worden geactualiseerd. Dat dit niet is gebeurd heeft onder andere 
ermee te maken dat het beter is om eerst de nieuwe regionale woonbehoeftegegevens af te 
wachten.  Maar ook de aanwijzing van Rijkswege  over de wijze waarop in de visie aandacht moet 
worden geschonken aan "de aandachtsgroepen".  Streven is om met inbreng van stakeholders  voor 
het einde van 2023 de woonzorgvisie vast te stellen. 

 

Geld (indicator) 

 

 



Pagina 14 van 26 

Geld (toelichting) 

Voor expertise derden is budget voorhanden.  

 

Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De woonvisie 2017-2022, getiteld: Doesburg, een thuis voor iedereen  behoeft een opvolger. De 
basis voor een nieuwe woon(zorg)visie is gelegd in de in 2021 vastgestelde Toekomstvisie Doesburg 
2040, met het hierin opgenomen streven naar een evenwichtiger en leeftijdsbestendiger woon- en 
vestigingsklimaat.   

  

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

Formeel expireert de visie eind 2022. Dit betekent idealiter dat eind 2022 een nieuwe woon(zorg)visie 
zou moeten worden vastgesteld. Redenen om dit met tenminste één jaar te verdagen zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen, en het regionaal woningmarktonderzoek dat eind 2022 is afgerond.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Woningbouw Beinum West. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 blijven staan bij rond de 
190.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

In 2022 is de laatste particuliere bouwkavel verkocht.  Afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt 
in de verkoop van het laatste kavel (vier starterswoningen) kan de financiële grondexploitatie in 2023 
worden afgesloten. 

  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Naar het zich thans laat aanzien kan het grondbedrijf na realisatie van de resterende kosten en 
opbrengsten met een licht positief resultaat worden afgesloten.  

 

Woningbouw Koppelweg. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

De opgave 

Op de bedrijvenstrook aan de oever van de Oude IJssel worden eengezinswoningen en 
appartementen gerealiseerd in  het middeldure en duurdere koopsegment. Woningbouw vindt plaats 
in verschillende fasen door  verschillende ontwikkelaars. De hier te bouwen woningen dienen bij te 
dragen aan de gewenste structuurversterking van Doesburg. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De 1e bouwfase bestaande uit 55 koopappartementen en -eengezinswoningen (project De 
Sluyswachter) wordt -naar verwachting in de eerste helft van 2023 afgerond. Dan ook zal de 
bestrating, parkeerplaatsen, verlichting, groen c.a. zijn aangelegd.  De gecontracteerde ontwikkelaar 
voor de 13 te bouwen woningen op de voormalige locatie Stadswerf start met de bouw nadat 10 van 
de 13 woningen zijn verkocht.  Opbrengsten en kosten van dit woningbouwproject (project De 
Havenmeester) zijn verantwoord in een zogenaamde financiele grondexploitatie (GREX), waarvan een 
eerste wijziging medio 2022 is vastgesteld.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoering is opgeschort en wordt bezien vanuit de totale opgave om de haven te optimaliseren. In 
2023 wordt hiervoor een Plan van Aanpak vastgesteld.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

In principe is voor een eenvoudige dijkopgang geld voorhanden. We hebben het dan over het budget 
dat door de raad bij verkoop van de loods beschikbaar is gesteld.  

 

Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 is al opgeleverd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

In 2020 is veel ervaring opgedaan met de nieuwe Omgevingswet door o.a. de pilotproject 
'Omgevingsplan Beinum'. Als vervolg hierop wordt gewerkt aan het opstellen van een omgevingsplan 
voor de wijken Molenveld en De Ooi. Nieuw binnen dit project is het thema ‘gezondheid’ onder de 
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Omgevingswet. Samen met de GGD en regiogemeenten wordt onderzocht hoe dit thema een plek kan 
krijgen binnen het nieuwe omgevingsplan. 

Daarnaast is software aangeschaft en zijn de koppelingen met het nieuwe DSO (nieuwe landelijke 
voorziening onder de Omgevingswet) gelegd. Op dit moment wordt o.a. gewerkt aan het opstellen van 
de toepasbare regels en het verder vormgeven van de Omgevingstafel. Het handboek (raamwerk) 
voor toekomstige omgevingsplannen is inmiddels gereed en kan de komende maanden gefaseerd 
gevuld worden. 

Alles is er op gericht om tenminste de minimaal noodzakelijk en wettelijk verplichte werkzaamheden 
voor de inwerkingtreding van 1 januari 2024 gerealiseerd te hebben. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Hiervoor dienen we als gemeente te 
voldoen aan eisen die minimaal geregeld moeten zijn voor deze inwerkingtreding. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

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

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We realiseren een omgevingsvisie light. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Nog niet gestart. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Binnen drie jaar na inwerkingtreding moet Tijdens het pilotproject 'Omgevingsplan Molenveld en De 
Ooi' wordt vanuit bestaand beleid een omgevingsvisie opgesteld worden. Daarbij zullen de aspecten 
uit de zogeheten Omgevingscyclus (omgevingsvisie- programma’s-omgevingsplan) zodanig 
inzichtelijk gemaakt worden dat de gemeenteraad inzicht heeft in de veranderingen die de 
Omgevingswet met zich meebrengt.  

Na deze pilot-visie zal gestart worden met het opstellen van een omgevingsvisie voor het hele 
grondgebied. De gemeente is verplicht om uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een omgevingsvisie vast te stellen voor de hele gemeente. Vertrekpunt hiervoor is het 
bestaande beleid zoals de vastgestelde ruimtelijke structuurvisie Doesburg 2030 en de Toekomstvisie 
Doesburg 2040. 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
BGR 2022 na 

wijziging 
Realisatie 

2022 
Saldo 2022 

Lasten        

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 108.849 124.464 142.178 150.044 159.082 -9.038 

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

 1.304 0 0 0 0 0 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 16.275 19.707 66.183 12.372 12.368 4 

3.4 Economische 
promotie 

 167.321 200.623 222.870 223.034 203.317 19.717 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 342.005 352.286 57.951 69.540 67.784 1.756 

5.6 Media  299.029 316.210 253.941 243.350 240.215 3.135 

8.1 Ruimte en 
leefomgeving 

 57.122 238.608 368.627 407.616 496.875 -89.259 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 139.808 787.972 613.165 0 1.458.636 -1.458.636 

8.3 Wonen en 
bouwen 

 571.257 432.688 481.095 467.268 412.941 54.327 

Totaal Lasten  1.702.971 2.472.557 2.206.011 1.573.224 3.051.217 -1.477.993 

Baten        

3.1 Economische 
ontwikkeling 

 0 0 40.000 0 10.000 -10.000 

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

 3.957 3.974 3.653 7.828 6.674 1.154 

3.4 Economische 
promotie 

 223.196 254.466 422.019 408.010 321.798 86.212 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 270.000 270.000 0 0 0 0 

8.1 Ruimte en 
leefomgeving 

 4.947 30.407 207.689 29.044 238.152 -209.108 

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen) 

 139.808 742.618 738.334 3.964 1.848.061 -1.844.097 

8.3 Wonen en 
bouwen 

 937.444 289.551 444.672 147.448 213.149 -65.701 

Totaal Baten  1.579.352 1.591.018 1.856.368 596.294 2.637.834 -2.041.540 

Resultaat  -123.619 -881.539 -349.643 -976.930 -413.384 -563.546 
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BBV beleidsindicatoren 

Functiemenging: 
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert 
tussen 0 (alleen wonen) 
en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

 

Vestigingen (van bedrijven): 
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 
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Gemiddelde WOZ waarde: 
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

 

Nieuw gebouwde woningen: 
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 

 

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

 

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden: 
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan 
woonlasten. 
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