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

Wat willen we bereiken? 

5.01 Een gezonde financiële positie. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Inmiddels heeft de gemeenteraad de begroting 2022 vastgesteld. De begroting 2022 is materieel in 
evenwicht en ook in 2022 valt Doesburg wederom onder het repressieve toezicht van de provincie 
Gelderland. In de meerjarenbegroting is vanaf de jaarschijf 2023 wel een structurele bezuiniging 
ingeboekt van € 250.000. Hieraan moet nog concrete invulling worden gegeven. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

5.02 Een lage belastingdruk. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 
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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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Deze doelstelling is in 2021 gehaald.  Ten opzichte van 2020 zijn de tarieven afvalstoffenheffing gelijk 
gebleven, de tarieven OZB zijn met de inflatiecorrectie van 2,25% verhoogd en het tarief rioolheffing 
is  met 3,2% verhoogd.  Per saldo is de belastingdruk voor de huishoudens dus binnen de doelstelling 
gebleven en zelfs gedaald ten opzichte van 2020.  

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het inzichtelijk maken van informatie in werkprocessen en de afhandeling van informatie (brieven, 
aanvragen, etc.) wordt elk jaar uitgevoerd en verbeterd waar nodig. Veel informatie komt tot ons via e-
mail en web-formulieren. Die worden allen beantwoord met een ontvangstbevestiging. Post die via de 
postkamer wordt verwerkt en in de organisatie wordt uitgezet wordt door de behandeld ambtenaar 
beantwoord met een ontvangstbevestiging, dan wel met een inhoudelijk schrijven. 

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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). 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Er ligt een rapport van BMC over de toekomst van de ambtelijke organisatie (gastheerschap). 
Twynstra en Gudde geven hier verder vervolg aan en in combinatie met de  nieuwe huisvesting kan 
gekeken worden naar een nieuw dienstverleningsconcept. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het project DWD is afgerond. Dit project kan worden verwijderd. 

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Project afgerond, kan worden verwijderd 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

schrappen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Kan worden verwijderd. Is reeds afgerond 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Reeds afgerond, kan worden verwijderd 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Dit hangt samen met de voortgang van de organisatieontwikkeling, de invulling van het 
dienstverleningsconcept en de huisvesting voor de teams.  Dit zal in 2023 een vervolg krijgen. 

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke 

organisatie en bestuur. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Wij hebben een bestaand kantoorpand aangekocht en gaan dit transformeren naar een 
multifunctioneel te gebruiken Stadskantoor. In samenspraak met de stakeholders (KCC, bibliotheek en 
maatschappelijke organisaties) wordt een inrichtingsplan gemaakt voor de begane grondlaag. De 
eerste en tweede verdieping wordt ingericht ten behoeve van de ambtelijk- en bestuurlijke organisatie. 

In 2023 gaan wij verder onderzoeken hoe het pand optimaal verduurzaamd kan worden.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De ambtelijke- en bestuurlijke organisatie zal voor het eind van het jaar 2022 verhuizen naar het 
nieuwe Stadskantoor met uitzondering van de dienstverlening omdat hiervoor nog voorzieningen 
gerealiseerd moeten worden. Volgens planning zal het nieuwe multifunctionele Stadskantoor voor alle 
gebruikers (eigen dienstverlening en maatschappelijke organisaties en bibliotheek, voor de zomer 
2023 in gebruik genomen kunnen worden. 

Het verder verduurzamen van het pand waarbij het ook van het gas af gaat staat gepland voor eind 
2023 begin 2024. Eerder is niet mogelijk vanwege de hectische bouwmarkt. Aannemers, installateurs 
en leveranciers kunnen niet eerder leveren. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. 

Omschrijving (toelichting) 

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 
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meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening 
met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

2022 

Met Buha B.V. te Doetinchem is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Het 
vastgoedbeheerplan maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Het beheer en onderhoud van het 
gemeentelijk vastgoed wordt vanaf maart 2022 professioneel beheerd door Buha. 

2021 

Het gemeentelijk vastgoedbeheerplan gaat onderdeel uitmaken van het integraal beleid omtrent de 
professionalisering van het gemeentelijk vastgoedbeheer en het MJOP. Wij hebben in 2021 
onderzocht hoe het vastgoedbeheer op een professionele wijze geborgd kan worden. Wij zien 
mogelijkheden door dit onder te brengen bij Buha B.V. te Doetinchem. In een 
dienstverleningsovereenkomst worden de rollen en taken vastgelegd. Het vastgoedbeheerplan maakt 
onderdeel uit van deze DVO. Begin 2022 zal dit zijn beslag krijgen. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De dienstverleningsovereenkomst is in maart 2022 geeffectueerd en ingegaan voor een periode van 3 
jaar tot 28 februari 2025 en kan na evaluatie met een zelfde periode worden verlengd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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De beschikbaar gestelde middelen blijken voldoende te zijn voor het eerste jaar van de 
dienstverleningsovereenkomst.  

 

Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 BGR 2022 na 

wijziging 
Realisatie 2022 Saldo 2022 

Lasten        

0.4 
Overhead 

 5.482.613 5.725.928 5.470.953 5.711.012 6.137.680 -426.668 

0.5 
Treasury 

 594 0 4.567 3.398 24.108 -20.710 

Totaal 
Lasten 

 5.483.207 5.725.928 5.475.520 5.714.410 6.161.787 -447.377 

Baten        

0.4 
Overhead 

 130.716 240.730 149.274 98.012 202.472 -104.460 

0.5 
Treasury 

 351.836 211.359 247.085 274.366 343.108 -68.742 

Totaal 
Baten 

 482.552 452.090 396.360 372.378 545.580 -173.202 

Resultaat  -5.000.655 -5.273.838 -5.079.161 -5.342.032 -5.616.208 274.176 

 

BBV beleidsindicatoren 

Geen. 


