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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 vanuit 
het collegeprogramma 2018-2022 "Doesburg vol energie!" 

 Investeringskredieten 

 Voorzieningen 

 Reserves 

 Budgetten 

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

  
GROEN 

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

  
ORANJ
E 

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

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

  
GRIJS 

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

  

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. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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.  Tevens wordt er op dit moment gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij 
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uitgangspunten geformuleerd worden van in hoeverre Doesburg inwoners wil / kan betrekken. Ook is 
er een participatieplatform www.onsdoesburg.nl aangeschaft. Hier wordt nu volop mee geoefend. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Er wordt gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij uitgangspunten worden geformuleerd. Hoe 
willen we hier in Doesburg mee omgaan? Wat is burgerparticipatie voor ons? Welke vormen zijn 
denkbaar en hoever wil je gaan? 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Deze werkwijze is ingebed in het dagelijks handelen. Er wordt 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 en 
blijven alert op nieuwe ontwikkelingen. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Jaarlijks neemt de gemeente Doesburg deel aan de ENSIA, de landelijke zelfevaluatie op het gebied 
van Informatiebeveiliging.  De voorbereidingen voor de ENSIA evaluatie zijn inmiddels weer gestart. 
Gebaseerd op het aantal incidenten dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden bij gemeenten, 
universiteiten en andere organisaties, kunnen we concluderen dat het dreigingsniveau op het gebied 
van informatieveiligheid sterk toeneemt. Ook dit jaar besteden we daarom veel aandacht aan dit 
onderwerp. 

We investeren in kennis en technische maatregelen. Binnen de gemeente is een werkgroep 
cybersecurity bezig met o.a. het stappenplan voor wat te doen bij een cybercrisis. Ook is er een 
speciale kennissessie op dit terrein georganiseerd voor bestuurders van de gemeente.  
Recent hebben we weer een phishingmail actie gehouden onder het personeel om hen alert te maken 
op dergelijke dreigingen.  Ook gaan we deelnemen aan het project Troje van de provincie Gelderland. 
een project waarin de provincie de gemeenten helpt een reel beeld te krijgen met hoe wij ervoor staan 
op het gebied van Informatiebeveiliging. 
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De realiteit is ondertussen wel dat er vrijwel dagelijks pogingen van buitenaf gedaan 
worden om toegang te krijgen tot onze ICT infrastructuur of onze informatie. Geen 
enkele beveiliging is 100% dus we lopen altijd een risico.  

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Jaarlijks rapporteert de Functionaris Gegevensbescherming (FG) over de stand van zaken m.b.t. de 
AVG in Doesburg. 
De rapportage over 2021 is inmiddels afgerond en verantwoord aan college van B&W. 
Afgelopen jaar zijn 11 datalekken gemeld bij de privacy-coördinator. Deze zijn allemaal intern 
geregistreerd. 
Geen van de datalekken was zodanig dat deze ook gemeld moest worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Als focusgebieden voor het lopende jaar zijn geformuleerd:  

Beleid – Evalueren en actualiseren van het Informatieveiligheidsbeleid dat tot 2022 geldig is. 
Dit wordt momenteel op de achtergrond voorbereid door de FG en de CISO van Doetinchem 

Organisatorische inbedding - privacy-team, doorlopende bewustwording op privacy 
Het is lastig om voldoende mensen te vinden die die hier uren aan kunnen en willen besteden binnen 
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de gemeente. Er zijn veel werkzaamheden die moeten gebeuren om aan de AVG te kunnen voldoen. 
Teamleiders en projectleiders hebben vaak andere prioriteiten dan te voldoen aan de AVG. 

Processen – actueel houden register verwerkingen; standaard proces uitvoering DPIA;  
We zijn bezig met de implementatie van een nieuw systeem waarin we ons register van verwerkingen 
en ook de DPIA's vast kunnen gaan leggen. We gaan er vanuit dat dit ons kan helpen om het register 
weer actueel te krijgen. 

  

  

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

1.03 Een veilige  samenleving. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

de APV is in 2020 geactualiseerd 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De APV wordt tweejaarlijks geactualiseerd, de laatste keer was in 2020. De volgende actualisatie 
staat gepland voor eerste helft 2023.  In principe was dit 2022. I.v.m. personele wijzigingen is dit niet 
gelukt.  

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

witwassen en (zorg) fraude. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Op 26 maart 2019 hebben we een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. De uitvoering hiervan 
loopt. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
BGR 2022 na 

wijziging 
Realisatie 

2022 
Saldo 2022 

Lasten        

0.1 Bestuur  1.045.511 1.001.254 932.227 931.996 1.066.066 -134.070 

0.2 Burgerzaken  323.003 304.282 289.269 297.813 306.172 -8.359 

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer 

 766.870 786.586 796.614 944.920 1.247.811 -302.891 

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid 

 300.497 302.048 253.082 293.776 271.234 22.542 

Totaal Lasten  2.435.882 2.394.169 2.271.192 2.468.505 2.891.282 -422.777 

Baten        

0.1 Bestuur  64.579 0 573.696 0 0 0 

0.2 Burgerzaken  164.809 114.824 137.340 137.081 157.835 -20.754 

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer 

 5.000 12.000 24.305 132.838 521.594 -388.756 

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid 

 16.303 4.356 21.599 14.648 3.453 11.195 

Totaal Baten  250.691 131.180 756.940 284.567 682.881 -398.314 

Resultaat  -2.185.191 -2.262.989 -1.514.252 -2.183.938 -2.208.402 24.464 

 

BBV beleidsindicatoren 

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

 

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

 

Misdrijven - Diefstallen uit woning: 
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Misdrijven - Winkeldiefstallen: 

 

  

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. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Op dit moment wordt hier voor de wijk Noordelijk Molenveld door Warkhouse invulling aan gegeven. In 
2024 worden de speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor de overige wijken bepaald en opgepakt. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We renoveren het openbaar groen en onze bomen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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 in hert 
eerste kwartaal 2023 kan worden vastgesteld. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het huidige Watertakenplan Olburgen loopt tot 2022. Er dient een nieuw Watertakenplan te worden 
vastgesteld door het College en de Raad. In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe 
Watertakenplan. Er is al gestart met het opstellen van een BRP ( Basis Rioleringsplan ) in de nieuwe 
vorm. De nieuwe vorm is een SSW ( Systeem analyse watersysteem). Hierin worden nieuwe 
berekeningen gemaakt van het rioleringsstelsel en het oppervlaktewater in combinatie met de huidige 
regenbuien en de toekomstige regenbuien in combinatie met de klimaatsveranderingen, met als 
resultaat dat we kunnen zien waar de knelpunten  en de verwachte knelpunten in het stelsel kunnen 
optreden. De concept uitkomsten van het SSW laten geen al te grote knelpunten zien en geeft aan dat 
de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen effectief zijn geweest voor wateroverlast in 
Doesburg. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Met de voorbereidingen van het nieuwe  watertakenplan 2023/2027 is 2021 begonnen. Net als het 
huidige watertakenplan Olburgen gaan we proberen om met het afvalwaterteam Olburgen  het project 
op te starten, daartoe zijn met het afvalwaterteam en een adviesbureau de eerste gesprekken 
gevoerd en is er een startnotitie opgesteld door het adviesbureau. Na de zomervakantie 2022 is de 
startnotitie in het team besproken en is er een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe 
watertakenplan (in de nieuwe opzet conform omgevingswet). Aangezien het startmoment van de 
omgevingswet nog onzeker is, en de stukken van het watertakenplan wel in de lijn van de nieuwe 
omgevingswet zijn opgesteld, is in de stuurgroep afgesproken dat we het huidige watertakenplan 
verlengen totdat de omgevingswet van start gaat, maar dat we wel het kostendekkingsplan laten 
vaststellen door het college en raad. De planning is om het kostendekkingsplan begin 2023 te laten 
vaststellen, zodat de financiële middelen  voor de rioleringszorg zijn afgedekt. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

1. Groenrenovatie: 1e fase en 2e fase van de  groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is 
gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 
2023. 

2. Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst 
opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten 
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zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart 
en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. 

3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met 
één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar 
uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de 
werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand 
op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar 
verwachting eind 2023 afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

elkaar kunnen versterken. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Hierop heeft de gemeente geen aparte activiteiten ondernomen. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Hierop zijn geen activiteiten ondernomen. Er lopen momenteel wel gesprekken over de landbouwvisie 
vanuit de Liemerse Economische Visie. 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt 

kunnen worden door jong en oud. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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. Momenteel zijn wij bezig met een herijking van het sport- en 
beweegakkoord en het leefstijlakkoord (preventieakkoord). 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. 

Omschrijving (toelichting) 

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 
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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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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. 

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De herinrichting is nagenoeg gerealiseerd. Ter hoogte van supermarkt AH is 
noodbestrating aangelegd. Verwachting was dat in 2022 AH zou starten met 
de  uitbreiding van het winkeloppervlak van AH. Dit wordt minstens met een jaar door 
de ondernemer uitgesteld, waardoor ook de bestrating rondom de uitbreiding pas 
later kan plaatsvinden.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

We zijn er volop mee bezig. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Werk is opgeleverd.  Wat dan nog resteert is herplantplicht van de gekapte bomen.  Planning is deze 
compensatie in Q 4 2022 door te voeren. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Parkeeronderzoek binnenstad uitgevoerd juli 2018, resultaten opgeleverd september 2018. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Maatregelen zijn/worden meegenomen in project Vitale Binnenstad 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

mee begonnen 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

In de commissie van oktober 2022 is een evaluatie gepresenteerd van de voortgang en de bereikte 
resultaten. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma 2023 en verder waar bij de begroting 
2023 - 2026 middelen voor worden gevraagd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

is afgerond. Is door raad vastgesteld Q1 2020. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoeringsprogramma drie jaren geleden opgesteld en door de raad vastgesteld. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Is uitgevoerd. Zie eerdere antwoorden. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Is uitgevoerd. Zie eerdere antwoorden. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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We realiseren voldoende inzamelpunten. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Is in 2020 al vastgesteld. 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Het Grondstoffenplan 2020-2024 is in juni 2020 door de raad vastgesteld. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Wat mag het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
BGR 2022 na 

wijziging 
Realisatie 

2022 
Saldo 2022 

Lasten        

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 1.241.310 1.176.546 1.658.212 1.117.815 1.117.937 -122 

2.2 Parkeren  64.582 73.266 134.075 67.367 67.457 -90 

2.3 Recreatieve 
havens 

 89.118 88.139 111.586 114.289 105.432 8.857 

2.5 Openbaar 
vervoer 

 1.196 1.242 545 1.234 524 710 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 224.007 249.004 278.160 261.111 349.171 -88.060 

5.2 
Sportaccommodaties 

 685.292 587.359 601.115 684.587 655.639 28.948 

5.4 Musea  167.679 182.928 173.694 139.128 167.689 -28.561 

5.5 Cultureel erfgoed  273.985 1.021.728 126.493 219.306 195.504 23.802 

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 865.392 919.388 1.145.324 1.045.465 1.201.908 -156.443 

7.2 Riolering  642.779 642.969 446.265 459.653 744.820 -285.167 

7.3 Afval  1.113.698 1.206.536 1.237.568 1.234.232 1.389.086 -154.854 

7.4 Milieubeheer  237.077 456.062 789.182 922.817 802.226 120.591 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 104.189 111.544 154.801 143.546 147.257 -3.711 

Totaal Lasten  5.710.304 6.716.712 6.857.020 6.410.550 6.944.650 -534.100 

Baten        

0.63 
Parkeerbelasting 

 322.999 369.460 451.597 498.439 492.339 6.100 

2.1 Verkeer en 
vervoer 

 115.655 62.218 1.094.907 281.341 172.598 108.743 

2.2 Parkeren  0 0 60.180 0 0 0 

2.3 Recreatieve 
havens 

 59.740 60.342 54.885 64.246 57.183 7.063 

2.4 Economische 
havens en 
waterwegen 

 0 0 0 149 0 149 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 46.573 75.307 42.202 8.334 100.999 -92.665 

5.2 
Sportaccommodaties 

 116.132 90.109 61.069 114.949 144.234 -29.285 

5.4 Musea  20.745 20.019 20.475 20.725 21.451 -726 

5.5 Cultureel erfgoed  35.994 704.893 23.478 30.329 23.954 6.375 

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie 

 10.817 407 407 133 407 -274 

7.2 Riolering  1.166.358 1.154.246 1.118.289 1.229.415 1.176.201 53.214 

7.3 Afval  1.183.807 1.827.858 1.919.813 1.783.821 1.894.072 -110.251 

7.4 Milieubeheer  12.667 97.772 157.919 74.984 56.231 18.754 

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria 

 63.963 86.458 74.978 68.781 71.601 -2.820 
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Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

Totaal Baten  3.155.450 4.549.088 5.080.196 4.175.646 4.211.271 -35.625 

Resultaat  -2.554.854 -2.167.624 -1.776.824 -2.234.904 -2.733.379 498.475 

 

BBV beleidsindicatoren 

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

 

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

 

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. 
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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) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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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) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Dit project is opgeleverd. 

 

https://www.vestingdoesburg.nl/
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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) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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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) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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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) 

 

Geld (indicator) 
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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. 

 

Geld (indicator) 
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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) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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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) 

 

Tijd (indicator) 
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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) 

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. 
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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) 

 

Kwaliteit (indicator) 



Pagina 44 van 181 

 

 

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) 

 

Geld (indicator) 
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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) 

 

Wat willen we bereiken? 

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. 

Omschrijving (toelichting) 
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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) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor expertise derden is budget voorhanden.  
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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) 

 

Woningbouw Beinum West. 
Omschrijving (toelichting) 
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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) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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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. 

 

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) 
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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) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 
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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 
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. 
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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) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

 

Geld (indicator) 
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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) 

 

 

Geld (toelichting) 
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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 

 

BBV beleidsindicatoren 

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

 

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

 

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

 

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

Omschrijving (toelichting) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

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

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Afgerond 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Afgerond 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

duiden. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

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

zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Hierbij kunnen inwoners gebruik maken van de Vraagbaak. Er wordt steeds gekeken of daar zaken 
kunnen worden verbeterd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

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

de gedecentraliseerde taken van het sociale domein. 

Omschrijving (toelichting) 
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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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

In de evaluatie van het jeugdbeleid 2015-2020 (vastgesteld door de gemeenteraad in september 
2021) is de rol van het jeugdteam Doesburg uitgebreid beschreven en zijn speerpunten voor de 
toekomst beschreven.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Ieder jaar worden de inzet en de resultaten van het jeugdteam Doesburg aan het college en de 
gemeenteraad voorgelegd middels een jaarverslag.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

interventies). 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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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. 
In juni 2021 is er een update gegeven over de Alcohol- en drugspreventie aan de gemeenteraad.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor 

onderwijsachterstandenbeleid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het nieuwe onderwijsachterstanden beleid is in februari 2020 vastgesteld. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 
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Wat gaan we daarvoor doen? 

Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Een beschrijving van de uitgevoerde innovatieprojecten is meegenomen bij de evaluatie jeugdbeleid 
2015-2020. Deze evaluatie is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Een beschrijving van de uitgevoerde innovatieprojecten is meegenomen bij de evaluatie van het 
jeugdbeleid 2015-2020. Deze evaluatie is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Deze maatregel verdient jaarlijks voortdurend aandacht. 

Met VIT Hulp bij mantelzorg werken we aan vinden, versterken, verlichten en 
verbinden van mantelzorg en ondersteuning. Per 1 oktober 2021 zal Caleidoz de 
mantelzorgondersteuning bieden. 

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

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We stimuleren inloop en dagopvang. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

willen inzetten. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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 (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

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

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Voorlichtingscampagne is al enige tijd bezig door Doesburg Beweegt. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Er is ingestemd met een nieuwe financiering voor de Buurtsportcoaches voor 2022, 2023, 2024 en 
2025. Er is nog geen duidelijkheid over of we na 2021 GIDS-gelden ontvangen. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Strategisch beleidsplan behoort bij team SB&P. Hier is echter geen beleidsmedewerker die zich bezig 
houdt met W&I. Vandaar momenteel onvoldoende capaciteit voor dit beleidsplan 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Strategisch beleidsplan behoort bij team SB&P. Hier is echter geen beleidsmedewerker die zich bezig 
houdt met W&I. Vandaar momenteel onvoldoende capaciteit voor dit beleidsplan. Op dit moment zijn 
we bezig -i.o.m. de wethouder- te kijken wat nuttig en nodig is. Voor de middellange termijn worden 
plannen opgesteld m.b.t. reïntegratie en re-activering en m.b.t. het minimabeleid.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische 

zelfstandigheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Alle bijstandsgrechtigden zijn in beeld gebracht en hebben een plan van aanpak qua re-integratie of 
participatie. Dit punt blijft onder de aandacht zodat de plannen actueel blijven en nieuwe 
bijstandsgrechtigden ook een plan krijgen. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Deze doelstelling is in 2021 behaald. 

 

Geld (indicator) 



Pagina 71 van 181 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Wat willen we bereiken? 

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

Omschrijving (toelichting) 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

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

schuldhulpverlening kunnen inzetten. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Vroegsignalering is in 2021 van start gegaan.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Vroegsignalering is in 2021 van start gegaan. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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Wat gaat het kosten? 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
BGR 2022 
na wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

Lasten        

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

 19.902 20.193 568 600 569 31 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 158.554 1.326.793 168.933 164.612 179.390 -14.778 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 761.052 825.765 942.652 1.154.926 1.209.987 -55.061 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 1.089.418 1.079.643 996.584 1.065.608 993.975 71.634 

6.2 Toegang en 
eerstelijnsvoorzieningen 

 672.776 751.262 636.656 671.010 670.556 454 

6.3 Inkomensregelingen  5.462.287 6.498.694 5.754.983 7.177.047 6.794.796 382.251 

6.4 WSW en beschut 
werk 

 1.964.490 1.972.743 1.709.494 1.549.435 1.427.146 122.289 

6.5 Arbeidsparticipatie  1.002.432 921.269 865.906 930.605 894.323 36.282 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 397.370 600.707 562.657 586.229 531.093 55.136 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 2.819.085 3.050.023 3.044.990 3.179.825 3.114.133 65.692 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 3.716.914 3.933.923 3.989.015 6.074.699 5.594.771 479.928 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

 58.910 120.997 95.181 73.344 65.341 8.004 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

 -4.575 7.483 27.545 28.070 24.070 4.000 

7.1 Volksgezondheid  292.666 358.307 365.260 375.384 380.340 -4.956 

Totaal Lasten  18.411.283 21.467.800 19.160.424 23.031.394 21.880.491 1.150.903 

Baten        

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 21.088 11.088 11.277 11.300 11.277 23 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 218.703 240.714 333.808 485.000 568.393 -83.393 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 0 11.576 12.160 0 68 -68 

6.3 Inkomensregelingen  4.348.479 5.474.837 4.627.536 3.946.479 3.789.637 156.842 

6.4 WSW en beschut 
werk 

 0 46.062 0 0 0 0 

6.5 Arbeidsparticipatie  104.606 128.282 127.716 217.978 196.497 21.481 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 7.448 2.106 263.871 8.296 -2.642 10.938 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 106.286 56.062 152.401 122.170 120.459 1.711 
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Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

BGR 2022 
na wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 28.526 6.151 0 0 0 0 

Totaal Baten  4.835.136 5.976.877 5.528.769 4.791.223 4.683.690 107.533 

Resultaat  -13.576.147 -15.490.922 -13.631.655 -18.240.171 -17.196.801 -1.043.370 

 

BBV beleidsindicatoren 

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

 

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

 

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

 

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren: 
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en 
tegelijkertijd geen baan hebben 
als werknemer volgens de Polisadministratie. 
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Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin: 
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen. Bijstandshuishouden is een 
huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier 
uitkeringen aan huishoudens op 
grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit 
bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. 
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Netto arbeidsparticipatie: 
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) 
beroepsbevolking. 

 

Personen met een bijstandsuitkering: 
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de 
Participatiewet (vanaf 2015). 
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. 
Ook de uitkeringen aan dak- en 
thuislozen zijn niet inbegrepen. 
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Lopende re-integratievoorzieningen: 
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 

 

Jongeren met jeugdhulp: 
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp 
is de hulp en zorg zoals deze 
bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun 
ouders bij psychische, psychosociale 
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en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van 
de ouders. 

 

Jongeren met jeugdbescherming: 
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode 
een maatregel door de rechter 
dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend 
oplegt. Dat gebeurt als een 
gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet 
voldoende helpt. Een kind 
of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt 
de hulp of zorg voortgezet 
tot de leeftijd van 23 jaar. 
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Jongeren met jeugdreclassering: 
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 
jongeren (12-23 jaar). 
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor 
hun 18e verjaardag met de 
politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid 
van de dader of de 
omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij 
jongvolwassenen met een verstandelijke 
beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 
tot en met 23 jaar. De jongere 
krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij 
opnieuw de fout ingaat.  
Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. 
Jeugdreclassering kan ook op initiatief van 
de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan 
doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. 
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Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo: 
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een 
vorm van specialistische 
ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het 
referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 
deelnemende gemeen. 

 



Pagina 82 van 181 

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. 

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. 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
Algemene dekkingsmiddelen 

Hieronder treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij dan o.a. om 
de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is en de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds. 
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Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 
2022 

Lasten        

0.10 Mutaties reserves  6.193.335 6.652.158 1.266.932 3.702.975 3.708.157 -5.182 

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 -925.231 0 3.683.557 0 0 0 

0.61 OZB woningen  154.035 139.050 187.924 167.023 192.194 -25.171 

0.62 OZB niet-woningen  7.123 5.719 15.012 5.475 2.986 2.489 

0.64 Belastingen overig  132.454 135.883 96.540 101.560 86.242 15.318 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 -103.585 17.138 293.328 -15.879 143.525 -159.404 

0.9 
Vennootschapsbelasting 
(VpB) 

 91.435 13.712 40.831 20.000 77.707 -57.707 

Totaal Lasten  5.549.566 6.963.660 5.584.122 3.981.154 4.210.810 -229.656 

Baten        

0.10 Mutaties reserves  6.297.314 9.011.197 2.790.962 4.056.468 4.140.110 -83.642 

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 0 402.133 0 0 0 0 

0.61 OZB woningen  1.606.908 1.673.039 1.751.360 1.792.436 1.793.962 -1.526 

0.62 OZB niet-woningen  438.830 462.788 452.069 458.889 458.886 3 

0.64 Belastingen overig  665.582 639.515 631.901 144.445 146.239 -1.794 

0.7 Algemene uitkering 
en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

 19.976.498 20.851.816 22.024.185 26.506.891 27.137.635 -630.744 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 4.903 86 285.180 0 134.325 -134.325 

Totaal Baten  28.990.033 33.040.573 27.935.656 32.959.129 33.811.158 -852.029 

Resultaat  23.440.467 26.076.913 22.351.533 28.977.975 29.600.347 -622.372 

 

Belangrijke financiële ontwikkelingen 
Dreigende overschrijdingen en -onderschrijdingen 

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

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

  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR694496/1
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Lopende investeringen 
Stand van zaken lopende investeringskredieten (financieel) 
Stand van zaken investeringen 

Investeren is het doen van uitgaven in objecten, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Hieronder treft u een overzicht aan van de investeringen die op dit moment in uitvoering zijn: 
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Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk 
opdrachtgever 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

71028003 Auto Pick-up 
2022 

Leefomgeving  
Loes van der Meijs 
 
 

-70.000 0 -70.000 

71028004 Skatebaan 
jongeren 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-150.000 0 -150.000 

71028005 
Rehabilitatieplan 
Koppelweg 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-60.000 -23.573 -36.428 

71028006 Project Flora 
23 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-60.000 -492 -59.508 

71040002 Herinrichting 
bestuursvleugel 
Stadhuis 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-25.812 -23.449 -2.363 

71040004 Huisvesting 
Ambt. Organisatie 2021 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

72.120 0 72.120 

71040005 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-Bouw 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-2.403.500 -2.362.145 -41.355 

71040006 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-
Installaties 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-281.611 0 -281.611 

71040007 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-
Inrichting 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-528.459 0 -528.459 

71040008 Stadskantoor 
Leigraafseweg 8-Overige 
kosten 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-210.805 -18.599 -192.206 

71041001 Digitale 
dienstverlening en 
digitaal werken 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Loes van der Meijs 
 
 

-71 0 -71 

71041002 ICT 
Omgevingswet 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Loes van der Meijs 
 
 

-11.493 0 -11.493 

71041003 HR 
automatisteringssysteem 
Motion 2022 

Algemeen directeur 
/ 
Gemeentesecretaris 

 
Loes van der Meijs 
 
 

-25.000 -15.447 -9.553 

71041004 
Belastingapplicatie 2022 

Bedrijfsvoering 
(oud) 

 
Loes van der Meijs 
 

-76.500 0 -76.500 
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Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk 
opdrachtgever 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

 

71104001 Revitalisering 
bedrijventerrein Beinum 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-10.667 0 -10.667 

71104002 Rec Zomerweg 
Eekstraat en nw 
Eekstraat 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-110.411 -14.978 -95.433 

71104003 Reh.plan 
Angerlosew 
Bingerdenseweg en 
Breedestr 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.917.381 -41.960 -1.875.421 

71104004 
Rehabilitatieplan wegen 
2020-2023 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.374.241 0 -1.374.241 

71104006 
Rehabilitatieplan 
oranjesingel 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-102.891 -27.787 -75.104 

71111000 Beheersplan 
OV Masten 2017-2020 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-110.117 -36.100 -74.017 

71111001 Beheersplan 
OV Armaturen 2017-2020 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-392.832 -78.128 -314.704 

71111002 Beheersplan 
OV Masten 2021-2024 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-39.607 0 -39.607 

71111003 Beheersplan 
OV Armaturen 2021-2024 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-52.000 0 -52.000 

71111004 OV Binnenstad 
klassieke masten (2022) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-520.753 -101.460 -419.293 

71111005 OV Binnenstad 
klassieke armaturen 
(2022) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-612.753 -4.547 -608.206 

71179000 
Uitv.beleidsplan 
spelenbewegen en 
ontmoeten 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-73.138 0 -73.138 

71241009 Investering 
riolering 2021 (AT 40 
jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

0 198.610 -198.610 
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Investering Organisatieonderdeel Portefeuillehouder/Bestuurlijk 
opdrachtgever 

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

71241012 Investering 
riolering 2022 (AT 40 
jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.794.780 -42.286 -1.752.495 

71241013 Investering 
riolering 2022 (AT 15 
jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-40.924 0 -40.924 

71241014 Investering 
riolering 2022 (AT 5 jaar) 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

26.725 -61.113 87.838 

71251001 De Ooi 
proeftuin aardgasloze 
wijk (RIJKSBIJDRAGE) 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

149.697 149.696 1 

71258000 Herinr gebied 
rond PeGe woningen 
Algemeen 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-145.501 31.374 -176.875 

71258001 Herinr gebied 
rond PeGe woningen 
Riolering 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-860.000 -554.020 -305.980 

71277000 Vitale 
Binnenstad Algemeen 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.107.099 -10.267 -1.096.832 

71277005 Vitale 
Binnenstad Kloostertuin 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-179.968 -17.009 -162.959 

71277010 Vitale 
Binnenstad De Bleek 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-93.916 -33.421 -60.495 

71277011 Vitale 
Binnenstad 
Winkelstraten 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.577.528 -741.130 -836.398 

71277015 Vitale 
Binnenstad Verkeer en 
Vervoer 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

20.081 -72.743 92.824 

71312000 Groen spelen 
en water Naar buiten in 
Beinum 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-1.472.857 -196.226 -1.276.631 

71314000 Project 
Koppelweg 14 
(Sluyswachter) 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-46.352 -64 -46.288 

71331001 Civiele 
kunstwerken 2022 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 

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

BGR 2022 na 
wijziging 

Realisatie 2022 Saldo 2022 

 

72110001 
Verkeersveiligheidsplan 

Leefomgeving  
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-144.588 -26.156 -118.432 

78100106 Woning 
Koppelweg 22 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-169.394 0 -169.394 

78100107 
Ontwikkelingen 
Turfhaven 

Strategie, Beleid en 
Projecten 

 
Birgit van Veldhuizen 
 
 

-86.045 0 -86.045 

Gerealiseerd resultaat   -17.370.371 -4.147.329 -13.223.042 

 

Kleurenstatus investeringen 
Doelstellingen 

Lopende investeringen 

Investeren is het doen van uitgaven in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Hieronder treft u een overzicht aan van de op dit moment lopende inveseringen. 

 

Maatregelen 

71028003 Auto Pick-up 2022 

Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het voertuig is in Nederland, staat bij leverancier van de gladheidbestrijding voor aanbouw van 
strooier en sneeuwschuif De verwachte levering  en rekening is in het tweede kwartaal van 2023. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

71028004 Skatebaan jongeren 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Nog niet gestart. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De tochtsluis is gerealiseerd en daarmee is het project nagenoeg afgerond. Enkel het maken van de 
zitbankjes in de nissen staat nog te doen. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor het realiseren van de bankjes in de 
nissen bij de raadzaal. 

 

71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het onderzoek naar de huisvesting voor de ambtelijke organisatie is afgerond. Dit heeft er toegeleid 
dat besloten is om een bestaand kantoorgebouw aan te kopen ten behoeve van de ambtelijke- en 
bestuurlijke organisatie. De financiele middelen hiervoor zijn in september 2022 door de raad 
beschikbaar gesteld. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De voorbereiding om te kunnen verhuizen vergende meer tijd dan in eerste instantie verwacht. De 
verhuizing zal plaatsvinden voor 20 februari 2023. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de transformatie van het kantoorpand 
Leigraafseweg 8 naar Stadskantoor. De raming hiervoor en de middelen die vrij gemaakt zijn moeten 
toereikend zijn voor deze transformatie. 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de marktprijzen de afgelopen periode enorm zijn gestegen.  

 

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening  zijn  uitgevoerd en projecten op basis 
van programma DWD zijn afgerond. 
Kan geen einddatum invoeren, het krediet kan afgerond worden. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De projecten op basis van het programma DWD zijn in 2021 afgerond.  
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71041002 ICT Omgevingswet 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De uitvoering van de wettelijke taak verloopt door landelijk uitstel van de invoering van de wet 
ruimschoots binnen de planning. Het project is gestart in februari 2020. Besloten is niet te wachten en 
de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zo snel mogelijk af te ronden. De testfase is 
afgerond.  De aansluiting op het DSO in de productieomgeving is afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Naar verwachting is het restant krediet voor 2023 nog nodig als de invoering van de wet nog 
verrassingen gaat opleveren. De verwachting is dat de ramingen aan kosten toereikend blijven en het 
verzoek is om deze beschikbaar te houden. 

 

71041003 HR automatisteringssysteem Motion 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

71041004 Belastingapplicatie 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De migratie van GISVG naar SaaS Belastingen (wettelijke taak) wordt samen met de leverancier, de 
werkgroep en landelijke ketenpartners onder toezicht van de aansluiteisen waarderingskamer 
uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De uitvoering van de migratie verloopt door uitstel ondersteuning op GISVG en landelijke uitstel 
koppeling BRK niet volgens verwachte planning. Het uitstel heeft geen directe gevolgen voor de 
uitvoering van de wettelijke taak. 
Het uitstel heeft wel als gevolg dat de uitvoering van de migratie doorschuift naar april 2023. 
Er wordt nu gestart na de termijn voor bezwaren op het draaien van de belastingenrun. 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het geraamde krediet is niet dekkend aangevraagd. 
De werkelijke kosten migratie GISVG naar SaaS Belastingen is  na onderhandelingen uitgekomen op 
€ 79.800,52, een tekort van € 3.300,52 
Niet aangevraagd bij de migratie maar wel wettelijk verplicht uit te voeren zijn: 
- de upgrade koppeling BRK van v1.0 naar 2.0 met werkelijk kosten na onderhandelingen á € 
12.413,70; 
- de landelijke koppeling LVWOZ met werkelijke kosten na onderhandelingen á € 15.680,00 
Het krediet ophogen met € 31.395,00 en overhevelen naar 2023. 
 
Het team Belastingen gevraagd om binnen de termijn van uitstel, extra krediet aan te vragen. 

 

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

Krediet kan worden afgesloten. 

 

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Planning compensatie 
eerdere gekapte bomen vindt plaatst in  Q4 2023.  Daarvoor is een omgevingsvergunning 
noodzakelijk die momenteel in de maak is. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Laatste deel subsidie 
vanuit de provincie Gelderland is ontvangen. Krediet nog niet afsluiten. Pas nadat bomen zijn 
gecompenseerd. Zie ook TIJD 

 

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Eerste ontwerp gereed. Participatie nagenoeg afgerond. Ontwerpfase afgerond. Nieuw uitgangspunt 
en akkoord B&W: groot deel GOW50 wordt afgeschaald naar GOW 30. Q4 2022 zal worden benut om 
het ontwerp om te zetten in bestek en tekeningen. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

DO is gereed. Aanbesteding volgt voor zomervakantie. Streefdatum start uitvoering: september 2023 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de toereikendheid van het oorspronkelijke krediet 
onzeker.  Eind oktober ligt er een nieuwe raming. 

 

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Er zijn onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Onvoldoende middelen om alle deelprojecten uit te voeren.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Deze middelen zijn gereserveerd voor een aantal deelprojecten. Nog niet duidelijk is voor welke 
deelprojecten deze worden ingezet.  

 

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 
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71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 
vastgesteld. Er is gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare 
middelen waren daarbij het uitgangspunt. Momenteel wordt het geactualiseerde plan uitgevoerd. 

 

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

Door de corona wordt de planning niet gehaald. De Participatie werkwijze kan niet zonder direct in 
contact te zijn met de bewoners 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

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

 

71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd in het huidige watertakenplan. Projecten 
in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen. Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de 
diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd van het watertakenplan. 

  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De boekingen uit 2021 worden overgezet naar 2022. Dit gebeurd door Financieen. 

 

71241012 Investering riolering 2022 (AT 40 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige watertakenplan 
Olburgen. 

Projecten in deze investeringen zijn bijvoorbeeld Rioolvervangingen. 

Per jaar wordt er geld vrijgemaakt voor de diverse projecten en worden uitgespreid over de looptijd 
van het watertakenplan. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Jaarlijks wordt er tijdens de looptijd van het watertakenplan Olburgen geld vrijgemaakt voor de diverse 
projecten Geld wat overblijft kan worden overgeheveld worden naar het volgende jaar. De looptijd van 
een project kan over meerdere jaren lopen. En het kan zijn dat projecten nog niet uitgevoerd zijn. 

  

 

71241014 Investering riolering 2022 (AT 5 jaar) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Dit zijn investeringen voor de diverse projecten die genoemd zijn in het huidige vastgestelde 
Watertakenplan. Het opstellen van een nieuw watertakenplan met bijbehorend kostendekkingsplan en 
uitvoeringsprogramma is een project wat op deze investering kan worden afgeboekt. 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Deze investering moet nog worden aangevuld met de boekingen van 2021. Dit is nog niet gebeurd 
door financiën.  

 

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De oorspronkelijke doelen worden bijgesteld omdat deze financieel niet haalbaar bleken. Gekeken 
wordt of er nog mogelijkheden zijn (na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken) samen 
met de inwoners woningen aardgasvrij- ready te maken.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting 
Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de 
uitvoering hiervan wordt  rekening gehouden  met klimaatverandering, door onder andere de aanleg 
van een gescheiden rioolsysteem.  Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 
'vastgehouden'. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

  

 

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting 
Woonservice IJsselland wordt alhier een gescheiden rioolstelsel aangelegd.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Medio 2022 is de herinrichting van de openbare ruimte rondom de laatste 25 woningen voltooid. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Binnen het toegekende projectbudget uit het Watertakenplan zijn de maatregelen uitgevoerd. 

  

 

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein 
Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden 
en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, 
willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor 
de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.  

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Hoewel Corona de planvoorbereidingen hebben bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 
'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de 
herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. In januari 2021 
wordt de uitvoering ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden,  waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze 
winkels toegankelijk te houden. 

In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en 
verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de her in 
te richten winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de 
winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart 
om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool 
vervangen. Veel langer uitstel is  gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De herinrichting van de Kloostertuin voorziet in de aanleg van méér parkeerplaatsen en een betere 
scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg  is/wordt geanticipeerd op de 
uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Eind juni 2021 is de parkeerplaats grotendeels opgeleverd. De inrichting ter hoogte van AH is voor 
onbepaalde tijd opgeschort. Eerst moet hier namelijk nog de uitbreiding van deze supermarkt worden 
gerealiseerd. De eerdere verwachting van de ondernemer dat hij in 2023 daadwerkelijk zou  starten, 
zodat aansluitend de bestrating en het groen in opdracht van de gemeente kan worden aangelegd, 
moet worden bijgesteld. Meer waarschijnlijk is nu dat hij in 2024 met de werkzaamheden begint. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Uitvoering van de nog resterende werkzaamheden (ná oplevering uitbreiding AH) vindt plaats  binnen 
het hiervoor beschikbaar gestelde budget. 

 

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Van de 40 extra geplande parkeerplaatsen gaan we er nu 27 realiseren. 13 parkeerplaatsen worden 
(voorlopig) niet aangelegd. Tegen de verleende omgevingsvergunning voor deze 13 parkeerplaatsen 
is door bewoners beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank wordt 
afgewacht. In juni 2023 volgt uitspraak. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Deel 1 - Uitvoering 27 parkeerplaatsen - uitgevoerd en opgeleverd. Deel 2 volgt na uitspraak rechter.  
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

We bevinden ons in extra fase om werk af te ronden. Eind april 2023 kan het werk worden opgeleverd. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Aannemer claimt meerkosten irt oorlog in Oekraine. Gemeente Doesburg is aangesloten bij inkoop 
Doetinchem. Wij sluiten ons aan bij inkoop Doetinchem op welke wijze er met aannemer verrekend 
gaat worden. CBS indexering is van toepassing verklaard. Extra kosten worden verwacht voor geven 
van extra fase waarin we ons nu bevinden. Op dit moment nog niet duidelijk wat daar de uitkomst van 
gaat worden. 

 

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

1.  Groenrenovatie: 1e fase en 2e fase van de  groenrenovatie zijn gerealiseerd. Inmiddels is 
gestart met de 3e fase, de realisatie ervan vindt plaats in het eerste en laatste kwartaal van 
2023. 
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2.  Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst 
opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten 
zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart 
en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. 

3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met 
één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar 
uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is gestart maar helaas hebben de 
werkzaamheden vertraging opgelopen door faunamaatregelen en de hoge grondwaterstand 
op dit moment. In maart/april 2023 worden de werkzaamheden weer opgestart en naar 
verwachting eind 2023 afgerond. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Tijdens de Begrotingsraad is – op basis van een visiekaart i.c.m. een groenrenovatieplan - via de 
Programmabegroting 2020 -2023 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Naar 
Buiten in Beinum. Daarnaast zijn via de resultaatbestemming jaarrekening 2021 extra middelen 
beschikbaar gesteld waardoor de hele visie gerealiseerd kan worden. Hier wordt op dit moment 
uitvoering aan gegeven. 

 

71314000 Project Koppelweg 14 (Sluyswachter) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Op een voormalige bedrijfslocatie aan de Koppelweg worden  55 middeldure tot dure koopwoningen 
gerealiseerd. Door de ontwikkelaar is hiervoor een perceel gemeentegrond aangekocht, waarvan de 
hiervoor minimaal te betalen koopsom is vastgelegd in een in maart 2018 gesloten 
realisatieovereenkomst.    

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Medio 2020 is de ontwikkelaar gestart met de nieuwbouw, nadat hij hieraan voorafgaand een perceel 
gemeentegrond heeft aangekocht. De woningbouw loopt volgens planning. De laatste fase woningen 
wordt  medio 2023 opgeleverd, waarna in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar de openbare 
ruimte rondom de woningen wordt ingericht. Verwachting is dat rond de jaarwisseling 2023-2024 deze 
openbare ruimte formeel wordt overgedragen aan de gemeente, waarna het beheer en onderhoud 
vanaf dat moment (met inachtneming van garantietermijnen) voor rekening van de gemeente komt.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten kunnen volledig worden bekostigd uit de 
netto verkoopopbrengst van de bouwgrond. .  

 

71331001 Civiele kunstwerken 2022 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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72110001 Verkeersveiligheidsplan 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Uitvoering loopt conform planning 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Uitvoering loopt conform planning 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

78100106 Woning Koppelweg 22 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Op de locatie van de voormalige stadswerf worden 13 dure koopwoningen gerealiseerd. 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

In 2022 is conform afspraak -vastgelegd in een realisatieovereenkomst- de locatie door de gemeenten 
bouwrijp gemaakt. De bouwpercelen zijn verkocht aan de ontwikkelaar, waarna eind 2022 is gestart 
met de bouw. Verwachting is dat eind 2023 de woningen worden opgeleverd, waarna de gemeente 
'aan de lat staat' voor het inrichtingen van de openbare ruimte rondom de woningen.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Gemeente is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie. De hiervoor te 
leveren prestaties, maar ook de opbrengsten van de verkoop van bouwkavels zijn vervat in een 
inmiddels vastgestelde 1e wijziging van de financiele grondexploitatie. De grondopbrengst is ruim 
voldoende om hieruit alle gemeentelijke kosten te betalen.  In 2024 kan het project worden voltooid, 
de grondexploitatie worden afgesloten en het netto bedrijfsresultaat formeel worden gestort in de 
Algemene Middelen.  

 

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Met de eigenaren van LOC17 BV is contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een 
voorzieningengebouw realiseert, die dan door de gemeente wordt gehuurd. Desgevraagd staan de 
eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak. Dit geeft de gemeente de 
mogelijkheid om op andere wijze de modernisering van het voorzieningengebouw te realiseren.   

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Met verschillende partijen zijn gesprekken gevoerd over de wijze waarop de haven kan worden 
geoptimaliseerd, en daarmee kosten bespaard en opbrengsten verhoogd. Streven is om in 2023 
hiervoor een plan van aanpak vast te stellen en voorts -na akkoord tot een gefaseerde uitvoering over 
te gaan.  

  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de gemeentelijke investeringen bekostigd kunnen worden uit 
a) de voorziening voor groot onderhoud en vervangingsinvestering en b) uit het resterende  budget, 
gereserveerd voor aanpassingen  Turfhaven. . Dit budget wordt -zolang nog niet kan worden 
overgegaan tot realisatie- overgeheveld naar 2023 (e.v.) 

 

71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

De eerste fase van de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar een multifunctioneel 
te gebruiken stadskantoor is in uitvoering genomen. Deze fase betreft de huisvesting van de 
ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Een interieur architect heeft een ontwerp gemaakt de 
stuurgroep bewaakt de gewenste kwaliteit. 

De tweede fase betreft de huisvesting van de maatschappelijke organisaties uit de Linie 4, de 
bibliotheek, het klantcontactcentrum (KCC) en het stadsarchief. Ook hiervoor wordt, in samenspraak 
met de toekomstige gebruikers, een ontwerp gemaakt door de interieur architect en wordt de kwaliteit 
bewaakt door de stuurgroep. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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De eerste fase wordt opgeleverd in februari 2023.  

De tweede fase is wordt voorbereid in de eerste helft 2023 waarna de uitvoering ter hand wordt 
genomen. Een definitieve planning wordt nog opgesteld. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 Voor de transformatie van het kantoorgebouw naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor 
heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen moeten voldoende zijn voor de 
transformatie, dit staat echter wel onder druk vanwege de stijgende prijzen.   

 

71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Zie geld 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Er ligt een SO. Op basis hiervan is een SKK raming opgesteld. Budget is niet toereikend genoeg. 
Project is on hold gezet. In kadernota zal benodigd aanvullend krediet worden naangevraagd.  
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71028006 Project Flora 23 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen rondom het Van Tuijllplein en in de Betulastraat en 
Notenstraat bieden bij uitstek mogelijkheden en kansen om rondom de nieuwbouw de openbare 
ruimte te vernieuwen en te optimaliseren. Zo wordt de riolering uit de jaren '60 gerenoveerd en wordt 
voor het regenwater een apart riool aangelegd. Maar ook zal er aandacht zijn voor méér groen (gelet 
op klimaatverandering) en wordt tevens bezien in hoeverre extra parkeerplaatsen kunnen worden 
gerealiseerd (een wens van omwonenden) en er uitnodigende ontmoetingsplekken kunnen worden 
gecreeerd.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De corporatie verwacht eind 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw 1e fase (Notenstraat en 
Betulastraat). Gemeente sluit hierop aan met het inrichten van de nieuwe openbare ruimte.  

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit 
Watertakenplan en Rehabilitatie Wegen. Ook de corporatie levert een bijdrage, zoals vastgelegd in 
een met Stichting WIJ in mei 2022 gesloten samenwerkingsovereenkomst.  

Getracht wordt om zo snel mogelijk inzage te verkrijgen in de totale financiele opgave in de openbare 
ruimte, waarna bezien wordt of en op welke wijze eventueel aanvullende middelen beschikbaar 
gesteld kunnen worden.    
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71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

Met de transformatie van bedrijventerrein Koppelweg in een overwegend woongebied is er aanleiding 
om de aangrenzende weg (traject Koppelweg tussen Barend Ubbinkweg en Looiersweg) opnieuw in 
te richten met in ieder geval een voetpad.  Aanpassing van het wegtracé wordt tegelijk aangegrepen 
om de gehele weg te vernieuwen en het riool aan te passen. Riool en weg dateren uit de jaren '60 en 
behoeven nodig een "opknapbeurt".     

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De planvoorbereiding -gestart in de 2de helft van 2022 - heeft enige vertraging opgelopen, omdat er 
eerst duidelijkheid moet komen over hoe en andere wegen binnen de bebouwde kom idealiter moeten 
worden gecategoriseerd. En dit is ingegeven door de tendens -ingegeven door bewoners- om op 
steeds meer wegen de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u.     

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Voor vervanging van de weg (inclusief fundering) en voor het renoveren van het riool (inclusief 
afkoppeling van het regenwater) zijn budgetten gereserveerd in respectievelijk de voorzieningen 
wegenrehabilitatie en watertakenplan.  Voor de meerkosten, zoals de aanleg van een voetpad, moet 
t.z.t. geld beschikbaar worden gesteld uit de Algemene middelen. De Algemene middelen worden 
(zijn) hiervoor ruimschoots "gevoed" met de netto-opbrengsten uit de woningbouwprojecten De 
Sluyswachter en De Havenmeester. 

 

71040006 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Installaties 
Omschrijving (toelichting) 
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Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

71040007 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Inrichting 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

71040008 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022) 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Reserves en voorzieningen 

Kleurenstatus voorzieningen 
Doelstellingen 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd wegens: 

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

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

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

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

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

 

Maatregelen 

79103016 Voorz Onderh gemeentegebouwen 3016 

Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

2022 

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

Geschiedenis 2021 en ouder: 

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

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

Daarnaast hebben we in 2020 gewerkt  aan een gewijzigde opzet van de begroting voor beheer en 
onderhoud van het gemeentelijke vastgoed. Vanaf 2020 maken we onderscheid in kosten voor 
meerjarig gepland onderhoud, investeringen en kosten die uit de exploitatie worden betaald. Denk 
hierbij aan jaarlijks contractonderhoud en incidenten onderhoud.  De jaarlijkse dotatie aan de 
voorziening verandert hierdoor. Doel hiervan is de verbetering van het inzicht in beheer en onderhoud 
vastgoed. 
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De kwaliteit van het vastgoed is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven als in 2020. Er is nog steeds sprake 
van achterstallig onderhoud aan diverse gebouwen. Er is geen groot/planmatig onderhoud uitgevoerd 
in afwachting van de uitvoeringsagenda en hierop volgend de actualisatie van de MJOP's. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Een nieuwe DMJOP is gereed in de eerste helft 2023. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

2022 

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

Geschiedenis 2021 en ouder 

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

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

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

De strategische koers is in november 2020 vastgesteld. Op basis daarvan is gestart met het 
uitvoeringsplan dat in 2021 wordt vastgesteld. Daarna zal een nieuw MJOP aan de raad worden 
voorgelegd. Een indicatie van de 0-lijn (handhaven bestaande bezit) en een beoogd scenario na 
afstoten enkele gebouwen is voorgelegd en maakte deel uit van het raadsvoorstel. Het budget in de 
voorzieningen is NIET toereikend voor het scenario 0-lijn. Er moet dus vastgoed worden afgestoten of 
extra budget komen. 
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De afgelopen jaren is de voorziening gebruikt voor diverse kosten voor de gebouwen. Allereerst 
planmatig (groot) onderhoud. Daarnaast ook voor klein/klachtenonderhoud, contractonderhoud 
(jaarlijks terugkomend), beveiligingskosten etc. 

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

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

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

 

79103049 VRZ riolering middelen derden 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

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

Voorziening ter dekking van de kosten voor groot onderhoud Turfhaven, zoals steigerdelen. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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



Pagina 135 van 181 

 

79103003 Voorziening wegen 3003 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

79103018 Voorziening wachtgeld wethouders 3018 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

  

  

 

79103048 Voorziening vervangingsinvestering riolering 3048 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

79103055 Voorziening verlofsparen 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

79103056 Voorziening Pensioen Wethouders 3019 
Omschrijving (toelichting) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

Kleurenstatus reserves 

Doelstellingen 

Reserves 

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

 

Maatregelen 

79101002 Algemene reserve mobiel 1002 

Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

 

79102015 Best Res arbeidsvoorwaardenmaatregelen 2015 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De bestemmingsreserve wordt ingezet voor vergoeding thuiswerkplek 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

79102044 Bestemm Reserve kapitaallasten 2044 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

79102051 Bestemm Res mob fonds parkeercapaciteit 2051 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

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

  

 

79102057 Bestemm Reserve Openbare verlichting 2057 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs IHP 2058 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

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

 

79102059 Bestemm Res speeltoestellen 2059 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

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

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

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

 

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

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

79102068 Reserve overgehevelde midddelen 2068 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 
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79102070 Bestemm Reserve Digitaal werken 2070 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

79102072 Bestemm Reserve Rehabilitatie wegen 2072 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

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

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

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

 

79101005 Bestemmingsreserve wegen 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

79101006 Bestemmingsreserve Wachtgeld 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 
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Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

 

79101007 Bestemmingsreserve SW bedrijven 
Omschrijving (toelichting) 

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

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 
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Bijlagen 

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten 
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten 
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 

2019 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2021 
BGR 2022 
na wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

Lasten        

0.1 Bestuur  1.045.511 1.001.254 932.227 931.996 1.066.066 -134.070 

0.10 Mutaties reserves  6.193.335 6.652.158 1.266.932 3.702.975 3.708.157 -5.182 

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 -925.231 0 3.683.557 0 0 0 

0.2 Burgerzaken  323.003 304.282 289.269 297.813 306.172 -8.359 

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 

0.61 OZB woningen  154.035 139.050 187.924 167.023 192.194 -25.171 

0.62 OZB niet-woningen  7.123 5.719 15.012 5.475 2.986 2.489 

0.64 Belastingen overig  132.454 135.883 96.540 101.560 86.242 15.318 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 -103.585 17.138 293.328 -15.879 143.525 -159.404 

0.9 
Vennootschapsbelasting 
(VpB) 

 91.435 13.712 40.831 20.000 77.707 -57.707 

1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer 

 766.870 786.586 796.614 944.920 1.247.811 -302.891 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

 300.497 302.048 253.082 293.776 271.234 22.542 

2.1 Verkeer en vervoer  1.241.310 1.176.546 1.658.212 1.117.815 1.117.937 -122 

2.2 Parkeren  64.582 73.266 134.075 67.367 67.457 -90 

2.3 Recreatieve havens  89.118 88.139 111.586 114.289 105.432 8.857 

2.5 Openbaar vervoer  1.196 1.242 545 1.234 524 710 

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 

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

 19.902 20.193 568 600 569 31 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 158.554 1.326.793 168.933 164.612 179.390 -14.778 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 761.052 825.765 942.652 1.154.926 1.209.987 -55.061 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 224.007 249.004 278.160 261.111 349.171 -88.060 

5.2 Sportaccommodaties  685.292 587.359 601.115 684.587 655.639 28.948 
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Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

BGR 2022 
na wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 342.005 352.286 57.951 69.540 67.784 1.756 

5.4 Musea  167.679 182.928 173.694 139.128 167.689 -28.561 

5.5 Cultureel erfgoed  273.985 1.021.728 126.493 219.306 195.504 23.802 

5.6 Media  299.029 316.210 253.941 243.350 240.215 3.135 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

 865.392 919.388 1.145.324 1.045.465 1.201.908 -156.443 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 1.089.418 1.079.643 996.584 1.065.608 993.975 71.634 

6.2 Toegang en 
eerstelijnsvoorzieningen 

 672.776 751.262 636.656 671.010 670.556 454 

6.3 Inkomensregelingen  5.462.287 6.498.694 5.754.983 7.177.047 6.794.796 382.251 

6.4 WSW en beschut 
werk 

 1.964.490 1.972.743 1.709.494 1.549.435 1.427.146 122.289 

6.5 Arbeidsparticipatie  1.002.432 921.269 865.906 930.605 894.323 36.282 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 397.370 600.707 562.657 586.229 531.093 55.136 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 2.819.085 3.050.023 3.044.990 3.179.825 3.114.133 65.692 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 3.716.914 3.933.923 3.989.015 6.074.699 5.594.771 479.928 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

 58.910 120.997 95.181 73.344 65.341 8.004 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

 -4.575 7.483 27.545 28.070 24.070 4.000 

7.1 Volksgezondheid  292.666 358.307 365.260 375.384 380.340 -4.956 

7.2 Riolering  642.779 642.969 446.265 459.653 744.820 -285.167 

7.3 Afval  1.113.698 1.206.536 1.237.568 1.234.232 1.389.086 -154.854 

7.4 Milieubeheer  237.077 456.062 789.182 922.817 802.226 120.591 

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

 104.189 111.544 154.801 143.546 147.257 -3.711 

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  39.293.212 45.740.826 41.554.288 43.179.237 45.140.238 -1.961.001 

Baten        

0.1 Bestuur  64.579 0 573.696 0 0 0 

0.10 Mutaties reserves  6.297.314 9.011.197 2.790.962 4.056.468 4.140.110 -83.642 

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten 

 0 402.133 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken  164.809 114.824 137.340 137.081 157.835 -20.754 

0.4 Overhead  130.716 240.730 149.274 98.012 202.472 -104.460 
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Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

BGR 2022 
na wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

0.5 Treasury  351.836 211.359 247.085 274.366 343.108 -68.742 

0.61 OZB woningen  1.606.908 1.673.039 1.751.360 1.792.436 1.793.962 -1.526 

0.62 OZB niet-woningen  438.830 462.788 452.069 458.889 458.886 3 

0.63 Parkeerbelasting  322.999 369.460 451.597 498.439 492.339 6.100 

0.64 Belastingen overig  665.582 639.515 631.901 144.445 146.239 -1.794 

0.7 Algemene uitkering 
en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

 19.976.498 20.851.816 22.024.185 26.506.891 27.137.635 -630.744 

0.8 Overige baten en 
lasten 

 4.903 86 285.180 0 134.325 -134.325 

1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer 

 5.000 12.000 24.305 132.838 521.594 -388.756 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

 16.303 4.356 21.599 14.648 3.453 11.195 

2.1 Verkeer en vervoer  115.655 62.218 1.094.907 281.341 172.598 108.743 

2.2 Parkeren  0 0 60.180 0 0 0 

2.3 Recreatieve havens  59.740 60.342 54.885 64.246 57.183 7.063 

2.4 Economische havens 
en waterwegen 

 0 0 0 149 0 149 

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 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

 21.088 11.088 11.277 11.300 11.277 23 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken 

 218.703 240.714 333.808 485.000 568.393 -83.393 

5.1 Sportbeleid en 
activering 

 46.573 75.307 42.202 8.334 100.999 -92.665 

5.2 Sportaccommodaties  116.132 90.109 61.069 114.949 144.234 -29.285 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

 270.000 270.000 0 0 0 0 

5.4 Musea  20.745 20.019 20.475 20.725 21.451 -726 

5.5 Cultureel erfgoed  35.994 704.893 23.478 30.329 23.954 6.375 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

 10.817 407 407 133 407 -274 

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 0 11.576 12.160 0 68 -68 

6.3 Inkomensregelingen  4.348.479 5.474.837 4.627.536 3.946.479 3.789.637 156.842 

6.4 WSW en beschut 
werk 

 0 46.062 0 0 0 0 

6.5 Arbeidsparticipatie  104.606 128.282 127.716 217.978 196.497 21.481 

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

 7.448 2.106 263.871 8.296 -2.642 10.938 
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Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

Realisatie 
2021 

BGR 2022 
na wijziging 

Realisatie 
2022 

Saldo 2022 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

 106.286 56.062 152.401 122.170 120.459 1.711 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 28.526 6.151 0 0 0 0 

7.2 Riolering  1.166.358 1.154.246 1.118.289 1.229.415 1.176.201 53.214 

7.3 Afval  1.183.807 1.827.858 1.919.813 1.783.821 1.894.072 -110.251 

7.4 Milieubeheer  12.667 97.772 157.919 74.984 56.231 18.754 

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

 63.963 86.458 74.978 68.781 71.601 -2.820 

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  39.293.212 45.740.826 41.554.288 43.179.237 46.572.412 -3.393.175 

Resultaat  0 0 0 0 1.432.174 -1.432.174 

 

Benchmark taakvelden 
Benchmark 

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

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

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

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

         

Jaar: 2022         

Bedragen: per inwoner         

         

Taakveld Doesburg  Selectie 
SSCF 

Verschil  Provincie 
Gld 

Verschil  

Taakvelden beginnend met 0, Bestuur en ondersteuning         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taakvelden beginnend met 1, Veiligheid         

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

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

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

Taakvelden beginnend met 2, Verkeer, vervoer en waterstaat         

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

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

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

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

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

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

Taakvelden beginnend met 3, Economie         

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

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

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

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

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

Taakvelden beginnend met 4, Onderwijs         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taakvelden beginnend met 6, Sociaal domein         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taakvelden beginnend met 7, Volksgezondheid en milieu         

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

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

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

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

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

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

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

        

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

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

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

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

       

        

Indicator P (t/m 
2022) 

L (vanaf 
2023) 

eenheid JR 
2017 

JR2018 JR2019 JR2020 

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

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

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

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

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 
jaar 

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

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

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

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

Woonlasten éénpersoonshuishouden 3 1 euro 563 563 558 659 

Woonlasten meerpersoonshuishouden 3 1 euro 818 818 770 873 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apparaatskosten 5 4 Kosten per inwoner 740 740 740 977 

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

externe inhuur 

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

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

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

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

          

           

Indicator eenheid periode Waarde 
Doesburg 

Referentiewaarde 
gemeenten 

 weinig stedelijk 

Gelderland Nederland Bron    

Verwijzingen Halt per 1.000 
jongeren 

2021 4 7 8 8 Stichting Halt    

Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 
inwoners 

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

Misdrijven - Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

per 1.000 
inwoners 

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

Misdrijven - Diefstallen uit 
woning 

per 1.000 
inwoners 

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

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners 

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

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

   

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

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

Absoluut verzuim per 1.000 
leerlingen 

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

Relatief verzuim per 1.000 
leerlingen 

2021 26 16 18 20 DUO/Ingrado    

Voortijdige schoolverlaters 
zonder startkwalificatie (vsv-
ers) 

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

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

   

Omvang huishoudelijk 
restafval 

kg per 
inwoner 

2021 64 118 102 169 CBS statistiek 
Huishoudelijk afval 

   

Percentage bekende 
hernieuwbare elektriciteit 

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

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

   

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 
woningen 

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

   

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

   

Gemeentelijke woonlasten 
éénpersoonshuishouden 

€ 2022 775 Geen data 847 823 COELO, Groningen    

Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

€ 2022 1016 Geen data 914 905 COELO, Groningen    

Banen per 1.000 
inwoners 
van 15-64 
jaar 

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

% 2019 1 1 1 1 CBS Jeugd    

Achterstand onder jeugd - 
Kinderen in uitkeringsgezin 

% 2021 5 4 5 6 CBS Jeugd    

Achterstand onder jeugd - 
Werkloze jongeren 

% 2021 1 1 2 2 CBS Jeugd    

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

   

Personen met een 
bijstandsuitkering 

per 10.000 
inwoners 

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

Lopende re-
integratievoorzieningen 

per 10.000 
inwoners 
van 15-64 
jaar 

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

Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren 
tot 18 jaar 

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

Jongeren met 
jeugdbescherming 

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

Jongeren met 
jeugdreclassering 

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

Cliënten met een 
maatwerkarrangement Wmo 

per 10.000 
inwoners 

2022 620 599 624 640 CBS - Monitor Sociaal 
Domein WMO 

   

           

www.waarstaatjegemeente.nl           

Donderdag 16 maart 2023           

 

Toelichting taakvelden 
Toelichting taakvelden BBV 

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

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

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

 de ondersteuning van de raad, de griffie; 

 regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; 

 lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

0.2 - Burgerzaken 
Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken: 

 paspoorten en rijbewijzen; 

 bevolkingsregister; 

 straatnaamgeving en kadastrale informatie; 

 burgerschap; 

 verkiezingen, referenda; 

 Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7) 

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

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

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

 financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; 

 personeel en organisatie; 

 de gemeentesecretaris; 

 inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); 

 juridische zaken; 

 bestuurszaken en bestuursondersteuning; 

 informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; 

 facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); 

 documentaire informatievoorziening (DIV); 

 managementondersteuning primair proces. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

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

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

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

 Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven; 

 Schenkingen en legaten. 

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

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

 belasting op eigendom woningen; 

 heffing en waardering woningen; 

 uitvoering OZB; 

 bezwaar en beroep. 

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

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

 heffingen invordering; 

 bezwaar en beroep. 

0.63 - Parkeerbelasting 
Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting: 

 heffing en invordering; 

 opbrengsten parkeerfaciliteiten; 

 opbrengsten boetes. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2; 

 leges gehandicaptenparkeerkaart, deze hoort onder taakveld 6.6. 

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

 hondenbelasting; 

 precariobeslasting; 
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 reclamebelasting; 

 heffing en invordering; 

 bezwaar en beroep. 

Onder dit taakveld vallen niet: 

 toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4. 

 forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4. 

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

 algemene uitkering; 

 integratie-uitkeringen; 

 decentralisatie-uitkeringen; 

 artikel 12-uitkering. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

0.8 - Overige baten en lasten 
Tot dit taakveld behoren: 

 stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc. 

 (schatting) niet voorziene uitgaven 

  

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

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

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

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

  

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

  

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

 brandbestrijding; 

 preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; 

 rampenbestrijding. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

 toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; 

 Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; 

 bureau Halt; 

 preventie van criminaliteit; 

 opstellen en handhaven APV; 

 leges drank & horeca; 

 wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ; 

 beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; 

 veilige woon- en leefomgeving; 

 antidiscriminatiebeleid; 

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

 dierenbescherming. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

  

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

 verkeersbeleid; 

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

 beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid; 

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

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

 verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud; 

 gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien; 

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

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

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

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

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

 parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; 

 inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; 

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

 parkeermeters; 

 fietsenstalling. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

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

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

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

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

 jachthaven; 

 passantenhaven; 

 bruggelden en sluisgelden; 

 liggelden en havengelden. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

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

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

 baggerwerkzaamheden; 

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

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

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

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

 bruggelden en sluisgelden. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

 veerponten, deze horen thuis onder taakveld 2.5; 

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

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

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

 bus, tram en metro; 

 taxivervoer; 

 veerdiensten; 

 voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer; 

 busstation, metrostation, multimodaal knooppunt; 

 ov experimenten. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

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

 samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen; 

 ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

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

 grondexploitatie bedrijventerreinen; 

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

 herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties; 

 investeringen in winkelgebieden en winkelstrips; 

 werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden. 

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

  

Niet tot dit taakveld behoort: 

 grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2) 

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

 bedrijvenloket, ondernemersloket; 

 stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; 

 aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; 

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

 regelen straathandel, markten alsook veemarkten; 

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

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

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

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

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

 promotie toerisme; 

 beurzen en jaarmarkten; 

 forensenbelasting; 

 toeristenbelasting; 

 vermakelijkhedenretributies. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

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

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

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

 bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; 

 primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); 

 de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; 

 passend onderwijs. 
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Tot dit taakveld behoren niet: 

 onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2; 

 uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3. 

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

 nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; 

 de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); 

 opstellen programma onderwijshuisvesting; 

 vandalismebestrijding. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

 onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie; 

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

 achterstandenbeleid; 

 coördinatie samen naar school, passend onderwijs; 

 volwasseneneducatie; 

 peuterspeelzalen; 

 leerlingzorg en leerlingbegeleiding; 

 leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); 

 stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten. 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 kinderopvang, dit hoort onder taakveld 6.1; 

 facilitering van openbaar basisonderwijs, dit hoort onder taakveld 4.1. 

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

 ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; 

 ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; 

 sport in de buurt en combinatiefuncties. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2; 

 schoolsportdagen, deze horen thuis onder taakveld 4.3. 

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

 sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; 

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

 trapveldjes in de wijk. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

 subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; 

 subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel; 

 accommodaties voor beeldende kunst; 

 subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten; 

 kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte; 

 subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video; 

 kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; 

 culturele manifestaties waaronder herdenkingen; 

 overkoepelende organen voor kunstbeoefening. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 musea en oudheidkamers horen thuis onder 5.4; 

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

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

 musea, exposities; 

 archeologie, heemkunde; 

 historische archieven. 

Niet tot dit taakveld behoren: 

 archieven voor reguliere werkzaamheden. Deze horen onder taakveld 0.4; 

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

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

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

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

 het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. 

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

 bibliotheken, artotheek, videotheek; 

 lokale pers, lokale omroep; 

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

 overkoepelende organen. 

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

 natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden; 

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

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

 aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen; 

 hobbyclubs en volkstuinderverenigingen. 

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

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

 ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en 
mantelzorg; 

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

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

 buurt- en clubhuizen; 

 LHBT-beleid; 

 collectief aanvullend vervoer; 

 toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); 

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

 noodopvang vluchtelingen; 

 vreemdelingen. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3; 

 inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5. 

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

 voorlichting; 

 advisering; 

 cliëntondersteuning; 

 toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; 

 preventie; 

 vroegsignalering. 

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

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

 inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; 

 geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; 

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

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

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

 kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; 

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

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

Tot dit taakveld behoort niet: 

 schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71. 

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

 beschut werken; 

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

 dagbesteding 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

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

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

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

 loonwaardebepaling; 

 inburgering (WI) cursus Nederlands; 

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

Tot dit taakveld behoren niet: 

 volwasseneneducatie, dit behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3; 

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

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

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

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

 huisautomatisering (domotica); 

 woningaanpassingen; 

 hulpmiddelen; 

 overige voorzieningen gehandicapten; 

 Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges); 

 eigen bijdragen. 

Niet tot dit taakveld behoren: 

 maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven. 

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

 individuele begeleiding; 
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 huishoudelijke verzorging; 

 respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; 

 individueel vervoer; 

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

 schuldhulpverlening; 

 PGB WMO; 

 eigen bijdragen. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

 begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp; 

 jeugd-GGZ; 

 jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; 

 vervoer (18-); 

 PGB Jeugd; 

 persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; 

 jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). 

  

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

 vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); 

 beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; 

 inloopfunctie GGZ; 

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

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

 kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling; 

 jeugdreclassering; 

 opvang (18-); 

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

 beschermd wonen (18-); 

 programma's rond verslaving (18-); 

 PGB jeugd; 

 individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening; 

 ouderbijdragen. 

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

 het monitoren van de gezondheidssituatie; 

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

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

 bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; 

 het geven van voorlichting, advies en begeleiding; 

 het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; 

 het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; 

 het bevorderen van medisch milieukundige zorg; 

 het bevorderen van technische hygiëne zorg; 

 het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; 

 Centra voor Jeugd en Gezin; 

 ambulance en ziekenvervoer. 

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

 inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater; 

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

 rioolwaterzuivering; 

 bestrijding verontreiniging oppervlaktewater; 

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

 kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing. 

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

 afvalscheiding en recycling; 

 vuilophaal en afvoer; 

 vuilstort en verwerking; 

 baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7); 

 kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

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

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

 de beheersing van geluidhinder; 

 bescherming tegen straling en dergelijke; 

 verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; 

 ongediertebestrijding; 

 RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

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

 milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3; 

 afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3. 

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

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

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

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

 begraafplaatsen en crematoria; 

 lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden); 

 baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7); 

 baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8). 

Tot dit taakveld behoort niet: 

 registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2. 

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

 voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies; 

 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); 

 CAI, breedband en glasvezel aanleg; 

 voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; 

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

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

 grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; 

 bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; 

 verkoop van bouwrijpe gronden; 

 in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven. 

Tot dit taakveld behoren niet: 

 grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2; 



Pagina 180 van 181 

 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. 


