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Aanbieding
Aanbieding
Geachte leden van de gemeenteraad,

We bieden u hierbij de najaarsnota 2019 aan. Het startpunt van het beleid voor het college is het 
collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de 
vorm van de betrokkenheid van burgers en van bedrijven. Onze ambities om samen te investeren in de 
toekomst van Doesburg hebben wij eerder ontvouwd in onze begroting.
In de tweede najaarsnota van deze raadsperiode leggen wij rekenschap af over onze eerste volledige 
begrotingsjaar. De najaarsnota 2019 staat in het teken van de realisatie (tot op heden) van het lopende 
begroting 2019. En van de financiële doorvertaling daarvan naar de jaren 2020 tot en met 2022.
Voor het lopende begrotingsjaar 2019 geeft deze najaarsnota een zo goed mogelijke inschatting van het 
verwachte resultaat bij de jaarstukken 2019. Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de 
uitvoering en de afwijking op beleid en financiën.
Bij het opstellen van deze najaarsnota is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot nu toe 
bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2019 inzake de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds meegenomen.
Er is weer energie gestoken in het opstellen van deze nota. We vertrouwen er daarom op dat wij u hiermee 
een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2019 ingezette beleid, met de daarbij behorende 
middelen.

Het college van B&W van Doesburg,
 

de secretaris, de burgemeester,

Peter Werkman Loes van der Meijs
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Financiële samenvatting
Financiële samenvatting
De najaarsnota heeft twee belangrijke functies:

 De stand van zaken weergeven van de voor 2019 vastgestelde doelstellingen en de daaraan 
gekoppelde maatregelen;

 Het aangeven van (financiële) wijzigingen voor het lopende begrotingsjaar en de 
programmabegroting 2020 e.v.

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:
 Een formeel saldo is het saldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten;
 Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten;
 Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.
 Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

De gegevens voor 2019 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2019, inclusief begrotingswijzigingen. De 
jaarschijven 2020 tot en met 2022 van deze najaarsnota zijn gebaseerd op de programmabegroting  2020 e.v. 
met inbegrip van het voorgestelde nieuwe beleid en de aanvullende dekkingsvoorstellen.
Formeel saldo najaarsnota 2019
 

Formeel saldo najaarsnota 2019 2020 2021 2022

Stand najaarsnota 2018 - /- 744    

Formeel saldo begroting / meerjarenraming 
2020-2023

 -/- 191 323 -/- 328

     

Formeel saldo vóór de najaarsnota 2019 -/- 744 - /- 191 323 -/- 328

Totaal mutaties najaarsnota 2019 -/- 305 54 144 316

     

Formeel saldo najaarsnota 2019 -/- 1.049 - /- 137 467  -/- 12

 (Bedragen x € 1.000)
 
Materieel saldo najaarsnota 2019
 

 Materieel saldo najaarsnota 2019 2020 2021 2022
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 Materieel eindsaldo tot najaarsnota 2019 -/- 67 42 374 -/- 313

 Materiële mutaties najaarsnota 2019 273 54 144 316

 Materieel saldo najaarsnota 2019 206 96 518 3

( Bedragen x € 1.000)
  
Algemene reserve
 

Algemene reserve najaarsnota 2019 2020 2021 2022

Stand algemene reserve najaarsnota 2019 (per 31 
december)

12.969 6.057 5.538 5.263

(Bedragen x € 1.000)
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Beslispunten en besluit
Beslispunten en besluitvorming
In deze najaarsnota zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze 
in een totaaloverzicht gepresenteerd.

Investeringskredieten
 Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten
Deze najaarsnota geeft geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande 
investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken lopende investeringskredieten en 
Kleurenstatus investeringen van deze najaarsnota.

Reserves
 Er wordt voorgesteld om een bedrag van €219.000 over te hevelen van begrotingsjaar 2019 naar 

begrotingsjaar 2020. Dit door het genoemde bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve 
overgehevelde middelen in 2019. En door hetzelfde bedrag in 2020 weer aan deze 
bestemmingsreserve te onttrekken.

 Er wordt voorgesteld om €11.000 aan structureel geraamde huurinkomsten te storten in de 
bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.

 Er wordt voorgesteld om de niet-bestede middelen uit Meerjaren Investerings Agenda (MIA) 
beschikbaar te houden voor begrotingsjaar 2020.

Toelichting reserves 
De voorgestelde overheveling van budgetten zijn getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente 
Doesburg. Bij het onderdeel Financiële positie zijn deze budgetoverhevelingen in tabelvorm weergegeven. 
Het gaat om de volgende overhevelingen:

1)  €40.000 in verband met het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. Dit betreft het 
doorschuiven van invoeringskosten;
2)  €135.000 aan middelen ten behoeve van cultureel erfgoed. Dit in verband met het doorschuiven van 
deelprojecten inzake Beleef de Linies;
3)  €5.000 in verband met extra middelen verkregen van de provincie voor het maken van een plan van 
aanpak ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop. De uitvoering hiervan wordt afgerond in 2020;
4)  €30.000 voor doelgroepencommunicatie. In het najaar worden specifieke acties voor 
doelgroepencommunicatie opgestart, waardoor het in 2020 tot besteding van deze middelen komt;
5)  €9.000 in verband met extra middelen verkregen van het rijk via de regio ten behoeve van de 
transitie inzake jeugdhulp. Dit budget wordt voor dit doel ingezet in 2020.

Er worden bij deze najaarsnota voor het overige geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves in te stellen of 
om bestaande reserves op te heffen of om te vormen. Er zal een separaat voorstel aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd over de actualisatie van de nota Reserves & voorzieningen. Daarbij zal ook besluitvorming 
worden gevraagd opheffing, sanering en overheveling van reserves. Daarbij wordt tevens de 
bestemmingsreserve MIA betrokken. Er wordt ook verwezen naar de onderdelen Algemene reserve en 
Kleurenstatus reserves van deze najaarsnota.

Voorzieningen
 Er wordt voorgesteld om in te stemmen met een extra dotatie van €185.000 in 2019 aan de 

egalisatievoorziening onderhoud gemeentegebouwen;
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 Er wordt het voorstel gedaan om kennis te nemen van dotatie van €130.000 aan de 
risicovoorzieningen wachtgeldverplichtingen (voor wethouders).

Toelichting voorzieningen
Bij de kadernota 2020 is besloten om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentegebouwen 
met €150.000 te verhogen. Hierdoor zal de voorziening toereikend moeten zijn om uitvoering te kunnen geven 
aan de MJOP's. Voor 2019 hebben wij geconstateerd en melding gemaakt van het feit dat deze voorziening 
onder de nullijn uitkomt. Omdat dit op grond van het BBV niet is toegestaan, zal de voorziening aangevuld 
moeten worden. Gezien de lopende MJOP's stellen wij voor een bedrag van €185.000 toe te voegen aan de 
voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit om ervoor te zorgen dat deze voorziening per 31-12-
2019 niet onder water komt te staan.
De hoogte van de dotatie aan de risicovoorziening wachtgeldverplichtingen wordt toegelicht bij het onderdeel 
Programma 1, Budgetbijstellingen van deze najaarsnota. Omdat het hier om een risicovoorziening gaat, is er 
op grond van het BBV geen sprake van een keuzemoment.
Deze najaarsnota geeft verder geen aanleiding om nieuwe voorzieningen in te stellen of om bestaande 
voorzieningen (ter egaliseren van kosten of in verband met heffingen) op te heffen. Zoals hierboven genoemd, 
zal er wel een separaat voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd over de actualisatie van de notitie 
Reserves & Voorzieningen. Er wordt ook verwezen naar het onderdeel Kleurenstatus voorzieningen van deze 
najaarsnota.

Exploitatie
 Er wordt voorgesteld om het verwachte voordeel op de BUIG-budgetten van €310.000 ten gunste 

van de exploitatie op programma 4 te laten komen.
 Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het 

verwachte saldo van deze najaarsnota komt hiermee in 2019 uit op -/- €1.049.000.
Toelichting exploitatie
De aangekondigde nota Reserves & voorzieningen wordt separaat aan de gemeenteraad ter besluitvorming 
voorgelegd. Ten behoeve daarvan is onderzoek gedaan naar het benodigde plafond van de 
bestemmingsreserve BUIG. Dit plafond is bepaald op €800.000 en is al (ruim) bereikt. Een voorstel om het 
overschot af te romen ten gunste van de algemene reserve zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd bij 
de actualisatie van de nota Reserves en Voorzieningen. Omdat dit plafond voor de bestemmingsreserve BUIG 
al (ruim) is bereikt, wordt hier voorgesteld om het verwachte voordeel in 2019 op de BUIG-budgetten van 
€310.000 ten gunste van de exploitatie op programma 4 te laten komen. 
Bij de onderdelen Stand van zaken programma's,  Overzicht algemene dekkingsmiddelen en Financiële 
positie van deze najaarsnota wordt nader ingegaan op de budgetbijstellingen, ook in meerjarenperspectief. 
Voor een nadere toelichting wordt daar kortheidshalve naartoe verwezen.

Besluit
 Wij stellen u voor de najaarsnota 2019, de bijbehorende wijziging van de begroting 2019 en de 

wijziging van de programmabegroting 2020-2023 met in achtneming van de bovenstaande punten en 
conform ons ontwerp vast te stellen.
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Inleiding en leeswijzer
Inleiding en leeswijzer
In oktober 2018  heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De 
programmabegroting 2019-2022  was eerste begroting die is opgesteld naar op basis van het collegeakkoord 
"Vol energie!" De programmabegroting 2019-2022 bevat een programmaplan met daarin de te realiseren 
programma's, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ook bevat het programmaplan een overzicht 
van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Het programmaplan van de gemeente Doesburg bevat de navolgende programma’s:
1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
2. Leefbaar en duurzaam Doesburg
3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg
4. Zorg in Doesburg
5. Algemene dienst en financiën

Deze programma’s worden in het programmaplan verder uitgewerkt aan de hand van de drie ‘W–vragen’:
 Wat willen we met het betreffende programma bereiken?

Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het 
gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Een veilig 
gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg”. 

 Wat gaan we doen om het beschreven doel te bereiken?
Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens 
uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke 
effecten (op termijn) te kunnen realiseren.  

 Wat mag het kosten?
Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende 
programma mag kosten.

De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar 
informeert het college van B&W de Raad tussentijds over de uitvoering van de programmabegroting. Dit 
gebeurt via de najaarsnota die in oktober wordt opgesteld. Na afloop van het begrotingsjaar vindt 
verantwoording plaats door middel van de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening).

Via de najaarsnota kunnen geen nieuwe beleidsvoorstellen worden ingebracht. Dit kan in principe uitsluitend 
via de kadernota. Een uitzondering kan worden gemaakt voor beleidsvoorstellen, waarop de zogenaamde drie 
O-regel van toepassing is (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar).

In deze najaarsnota wordt per programma o.a. ingegaan op:
 De stand van zaken m.b.t. de vastgestelde doelstellingen voor 2019 en de daaraan gekoppelde 

maatregelen;
 De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende begroting na wijziging. Deze 

budgetbijstellingen worden gesaldeerd per programma weergegeven. De belangrijkste zijn per 
programma voorzien van een toelichting.
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De stand van zaken (kwaliteit, tijd en geld) m.b.t. de doelstellingen en de bijbehorende maatregelen is geduid 
met een stoplichtmethode:

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

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

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

 De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.
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Stand van zaken programma's
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Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg
Korte beschrijving
Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke 
samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.
Wat willen we bereiken?
1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de 
informatievoorziening.
We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, 
uitvoering en projecten.

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie 
van onze inwoners en belanghebbenden.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019 

Kwaliteit
Dit wordt steeds meer een vast onderdeel bij het opstarten van projecten.
Tijd

We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor 
instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd
Dit loopt en we blijven kritisch op de inzet van middelen.

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit
We bereiden we ons hierop voor d.m.v. de ENSIA, de landelijke zelfevaluatie op het gebied van 
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Informatiebeveiliging volgens de VNG normen. Dit zal resulteren in een collegeverklaring over 2018 
die naar verwachting in april 2019 afgegeven kan worden. Ook zijn we begonnen met ons voor te 
bereiden op de BIO, het nieuwe normenstelsel voor informatiebeveiliging bij de Overheid.
Tijd
We zitten in de afrondende fase van het audit traject voor ENSIA 2018. Een extern audit bureau heeft 
vastgesteld dat we in 2018 voldaan hebben aan de gestelde normenkaders.

Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit
Rapportage Interne Toetsing AVG 2018 opgesteld door de FG:  De rapportage en de verbeterpunten 
zijn voorgelegd aan portefeuillehouder en goedgekeurd door het college van B&W. 
 
Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan 
maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019 

Kwaliteit

Tijd

Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-04-2019 

Kwaliteit
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Tijd
het college heeft op 26 maart 2019 het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid vastgesteld.

Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, 
witwassen en (zorg) fraude.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

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

Bedragen x €1.000Wat mag het kosten?
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 Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na 

wijziging

Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 

2019

Lasten

0.1 Bestuur 963 821 773 48 215

0.2 Burgerzaken 342 321 315 6 -12

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

745 774 763 11 0

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid

360 292 286 6 7

Totaal Lasten 2.410 2.209 2.138 71 209

Baten

0.1 Bestuur 0 37 0 37 0

0.2 Burgerzaken 222 184 141 43 -42

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

5 7 5 2 0

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid

8 10 15 -5 3

Totaal Baten 236 238 161 77 -39

Resultaat -2.175 -1.971 -1.977 6 -248

Toelichting budgetbijstellingen
Taakveld 0.1 Bestuur: Lasten €215.000 (Nadeel)
Door de verhoging van de vergoeding voor raadsledenvergoeding is een tekort op deze post €75.000. Op 
de presentiegelden voor commissievergaderingen wordt een beperkt voordeel geraamd.  Door toegenomen 
eisen is de controle van de jaarrekening omvangrijker dan gedacht. In verband daarmee ontstaat in 2019 een 
beperkt nadeel.  Voor 2019 is een storting in de voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders opgenomen. 
Deze storting van €130.000 was niet geraamd en is nodig in verband met verandering in de samenstelling van 
het college van B&W.
Een deel van de representatiekosten voor de gemeenteraad werden tot 2019 afgeboekt van het budget voor 
het college van B&W.  Dergelijke kosten ad €3.000 worden dan ook conform het BBV structureel ten laste ten 
gebracht van het budget voor de gemeenteraad. 

Taakveld 0.2 Burgerzaken: Lasten €12.000 (Voordeel); Baten €42.000 (Nadeel)
We geven in 2019 meer rijbewijzen uit.  Daarom is er ook meer afdracht aan rijksleges  gedaald met ca. 
€6.000 en zijn er meer opbrengsten dan begroot tot een bedrag van ca. €15.000. Mogelijk lopen de hogere 
inkomsten op leges en de hogere uitgaven voor rijksleges ook nog door in 2020.
In verband met de vijf jaarlijkse 'paspoortdip' zijn er minder aanvragen. Dit leidt structureel tot €18.000 minder 
uitgaven aan rijksleges. In verband met deze 'paspoortdip' worden er vijf jaar lang ook minder inkomsten 
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verwacht. Structureel dalen de inkomsten hierdoor met €57.000. 

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid: Lasten €7.000 (Nadeel); Baten €3.000 (Voordeel)
Voor de lijkbezorging in opdracht van de gemeente dient structureel een budget opgenomen te worden van 
€7.000. Niet alle kosten kunnen door de gemeente worden verhaald. Vandaar dat de structurele inkomsten tot 
een lager bedrag zijn geraamd. Daarnaast vindt een beperkte bijstelling van de legesinkomsten in het kader 
van de APV plaats.
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Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg
Korte beschrijving
Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, 
verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 
2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.
Wat willen we bereiken?
2.01 Prettige leefomgeving.
We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo 
prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Stand van zaken
Aan een renovatieplan voor het openbaar groen wordt gewerkt. Voor de wijk Beinum wordt middels 
het project Beinum Groen, Spelen en Water met de bewoners gekeken naar het realiseren van een 
plus op de renovatie voor het openbaar groen.  
De schetsontwerpen voor de herinrichting van het kernwinkelgebied en parkeerterrein Kloostertuin 
zijn gereed en gaan ter besluitvorming naar de raad. 

Wat gaan we daarvoor doen?
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd
Via de integrale afweging worden middelen gevraagd om te komen tot een integraal ontwerp . Het is 
aan de raad om de prioritering te bepalen. Op basis hiervan kan een planning opgesteld worden.

We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit

Tijd
De vacature voor beleidsadviseur Stadsbeheer zorgt voor vertraging in het oppakken van de pilot in 
een wijk niet zijnde Beinum. Gezocht wordt naar een oplossing hiervoor. 

We renoveren het openbaar groen en onze bomen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

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

We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit.
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019 

Kwaliteit

Tijd
Inventarisatie civiele kunstwerken en overige elementen openbare ruimte heeft meer tijd in beslag 
genomen dan vooraf ingeschat. Daarnaast is het nodig om t.a.v. een aantal kunstwerken nadere 
technische inspecties uit te voeren. Vaststelling beheerplan nu voorzien Q1 2020.

We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 30-09-2022 

Kwaliteit

Tijd

We verbeteren de openbare ruimte in Beinum.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-03-2019 Einddatum: 31-12-2021 

Kwaliteit
We zijn in afwachting van de behandeling van de begroting dit najaar of het aangevraagde 
investeringskrediet wordt toegekend zodat dit project verder uitgerold kan worden.
Tijd
Zie opmerking bij kwaliteit.

We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar 
kunnen versterken.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt 
kunnen worden door jong en oud.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit
Vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten is er budget beschikbaar gesteld per gemeente om te 
komen tot een lokaal sportakkoord. De gemeente Doesburg heeft de intentieverklaring ondertekend 
en ingediend. Er is een sportformateur gestart om te komen tot een lokaal Doesburgs sportakkoord. In 
november zal er wederom een mogelijkheid bestaan om een aanvraag voor uitvoeringsbudget in te 
dienen bij de Vereniging Sport en Gemeenten. In het lokaal sportakkoord zal het Multifunctioneel 
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gebruik/maken van sportaccommodaties één van de grote pijlers zijn.
Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Herinrichting Kloostertuin.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2021 

Kwaliteit
Doesburg wenst mede uit oogpunt van toerisme continue aandacht te schenken aan het aantrekkelijk 
houden van de historische binnenstad. De bereikbaarheid van de winkelstraten en een voldoende 
aanbod aan (betaald) parkeerplaatsen in de directe nabijheid bepalen mede het slagen van deze 
doelstelling. Parkeerplaats Kloostertuin met zijn aangrenzende supermarkten vormt hierin een 
belangrijke schakel. 
Deze parkeerplaats in zijn huidige vorm dateert uit de jaren ’70 en behoeft nodig een opknapbeurt. 
  
De opgave:
Met inbreng van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen zal worden onderzocht op 
welke wijze de parkeercapaciteit kan worden uitgebreid met behoud en idealiter versterking van het 
groene karakter. Met de herinrichting is veel geld gemoeid.  Een deel van de investering wordt betaald 
uit de verkoop van bouwgrond aan de supermarkten, die op gemeentegrond hun winkel gaan 
uitbreiden.
Tijd
2020  wordt benut om de plannen verder uit te werken, waarbij de combinatie wordt gelegd met de 
herinrichting van het Kernwinkelgebied en de opgave voor het revitaliseren van het gemeenteriool. Als 
alles naar wens verloopt en voldoende financiering voor handen is, wordt in 2021 gestart met de 
uitvoering.

Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd
Gestart januari 2019.

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



22 Gemeente Doesburg

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

Kwaliteit

Tijd
Ivm cofinanciering Provincie

Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Parkeeronderzoek binnenstad uitgevoerd juli 2018, resultaten opgeleverd september 2018.
Tijd
Maatregelen worden meegenomen in verkeerscirculatie- en parkeerplan binnenstad.

Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de 
jaren 2022 en volgende.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-10-2021 

Kwaliteit

Tijd

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

Kwaliteit

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2020 

Kwaliteit

Tijd

We realiseren voldoende inzamelpunten.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019 

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

We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

Bedragen x €1.000Wat mag het kosten?
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 Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na 

wijziging

Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 

2019

Lasten

2.1 Verkeer en 
vervoer

1.489 1.401 1.266 136 28

2.2 Parkeren 74 63 62 1 5

2.3 Recreatieve 
havens

82 77 87 -10 0

2.4 Economische 
havens en 
waterwegen

0 0 0 0 0

2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 0 0

5.1 Sportbeleid en 
activering

209 208 208 0 0

5.2 
Sportaccommodaties

641 673 642 31 32

5.4 Musea 154 164 169 -5 4

5.5 Cultureel erfgoed 288 383 220 163 -128

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie

942 856 794 62 35

7.2 Riolering 353 664 523 140 10

7.3 Afval 1.177 1.123 1.104 19 32

7.4 Milieubeheer 226 272 205 67 15

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria

99 98 99 -1 0

Totaal Lasten 5.737 5.984 5.379 605 34

Baten

0.63 Parkeerbelasting 343 393 284 109 -100

2.1 Verkeer en 
vervoer

345 40 13 27 -1

2.3 Recreatieve 
havens

47 101 91 9 0

2.4 Economische 
havens en 
waterwegen

0 0 0 0 0

5.1 Sportbeleid en 
activering

34 8 12 -5 0
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5.2 
Sportaccommodaties

56 84 101 -18 17

5.4 Musea 31 25 19 6 -6

5.5 Cultureel erfgoed 84 10 35 -25 1

5.7 Openbaar groen 
en (openlucht) 
recreatie

8 0 11 -11 10

7.2 Riolering 1.080 1.208 886 322 10

7.3 Afval 1.321 1.399 598 800 -195

7.5 Begraafplaatsen 
en crematoria

59 64 63 1 0

Totaal Baten 3.408 3.331 2.114 1.218 -264

Resultaat -2.329 -2.653 -3.266 613 -298

Toelichting budgetbijstellingen
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting:  Baten €100.000 (Nadeel)
Door minder handhaving komt er in 2019 €100.000 minder binnen aan parkeergelden en aan gefiscaliseerde 
parkeerboetes.

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer:  Lasten €28.000 (Nadeel);  Baten €1.000 (Nadeel)
Er is dit jaar veel gedaan aan het herstellen van wortelopdruk. Door meer kosten voor dagelijks onderhoud 
aan wegen en minder kosten voor vervangen van lichtmasten en armaturen zijn er per saldo €28.000 aan 
extra kosten ontstaan op dit taakveld.  Er worden ook iets minder kosten doorberekend dan waarmee bij de 
raming rekening was gehouden.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties:  Lasten €32.000 (Nadeel);  Baten €17.000 (Voordeel)
De lasten voor sportaccommodaties zijn €17.000 hoger i.v.m. beheerkosten en kosten voor onderhoud van de 
gyminventaris. Daarnaast wordt in 2019 €15.000 uitgegeven voor het vormen van een lokaal sportakkoord. 
Voor dit doel ontvangt de gemeente Doesburg een even hoge extra bijdrage in het kader van de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in z'n geheel geraamd bij 
het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in deze najaarsnota.
De huurinkomsten van de sportaccommodaties blijven €17.000 achter bij de raming. Gelegenheid geven tot 
sportbeoefening is een BTW-vrijgestelde activiteit geworden. Daardoor is de BTW op deze kosten niet meer 
verrekenbaar. Dit levert een kostenverhogend effect op. Hiervoor worden gemeenten gecompenseerd door 
middel van de Specifieke Uitkering Sport (SPUK). De gemeente Doesburg heeft voor 2019 ook een aanvraag 
ingediend om in aanmerking te komen voor de SPUK. Het totaal aantal aanvragen van gemeenten heeft het 
totaal beschikbare budget overschreden. Dit betekent dat gemeenten rekening moeten houden met een 
mogelijke tegenvaller bij de SPUK. Vooralsnog rekenen wij met dit voorbehoud een bedrag van €34.000 voor 
de SPUK toe aan 2019. Bij de jaarstukken 2019 zal verantwoording worden afgelegd over de SPUK in de 
SiSa-bijlage.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed:  Lasten €128.000 (Voordeel);  Baten €1.000 (Nadeel)
Er is minder uitgevoerd op het project Beleef De Linies dan aanvankelijk was gepland. Daardoor is een deel 
van het beschikbare budget niet gebruikt. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2020. 
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Daarnaast is er voor het project een provinciale subsidie ontvangen die ten gunste komt van het budget. 
Hierdoor kan een bedrag van €135.000 worden overgeheveld naar 2020.
Daarnaast zijn er nog enkele kleine mutaties op dit taakveld rondom beheer van monumentale panden en 
huurinkomsten die ook structureel doorwerken in het meerjarenperspectief.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:  Lasten €35.000 (Nadeel); Baten €10.000 
(Voordeel)
Stortkosten van afval uit de openbare ruimte zijn met €30.000 toegenomen. We zien een toename van 
groenafval door uitvoeren van het snoeiplan en een toename van (zwerf)afval, mogelijk door een wijziging van 
afvalbeleid.
Er zijn in 2019 extra inkomsten verkregen van de Provincie Gelderland voor een bedrag van €10.000. Dit 
bedrag is bestemd voor het maken van een plan van aanpak ter bestrijding van de Japanse Duizendknoop. 
Het maken van dit plan is gestart in 2019 en wordt afgerond in 2020. De besteding van deze extra middelen 
van de Provincie Gelderland vindt voor een bedrag van €5.400 in 2019 plaats. Het restant ad. €4.600 wordt 
overgeheveld naar 2020. 
 
Taakveld 7.3 Afval:  Lasten €32.000 (Nadeel);  Baten €195.000 (Nadeel)
De sorteer- en verwerkingskosten voor PMD (Plastic-, Metaal- en Drankenverpakkingen) nemen sterk toe. Dat 
heeft met autonome prijsontwikkelingen in de markt te maken waar wij zelf geen invloed op hebben.  Het is 
een ontwikkeling waar gemeenten landelijk mee geconfronteerd worden. Dit leidt tot een bijstelling van de 
lasten voor 2019 met €32.000.
Op basis van de verpakkingenvergoeding over het eerste deel van 2019 komt de vergoeding in 2019 ca. 
€100.000 lager uit dan geraamd. In januari 2019 zijn we begonnen met de 'gespiegelde inzameling' van 
restafval. In het eerste half jaar is de hoeveelheid aangeboden restafval met ± 40% afgenomen. Dat betekent 
ook dat de inkomsten die we voor deze aanbiedingen ontvangen afnemen. Op basis van de ontvangen 
afvalstoffenheffing over de eerste helft van 2019 moeten we deze inkomsten met ca. €95.000 naar beneden 
bijstellen.
 

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in 
Doesburg
Korte beschrijving
Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische 
structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.
Wat willen we bereiken?
3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.
We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden 
en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de 
vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 
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Kwaliteit

Tijd

We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit

Tijd

We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid.
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-08-2020 Einddatum: 31-10-2020 

Kwaliteit

Tijd
Uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden loopt gedurende de jaren 2018, 2019 en 2020. Door 
oplevering van een evaluatie in oktober 2020 kan de eerste helft van dat jaar nog mee worden 
genomen in de evaluatie.

Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

Herinrichting kernwinkelgebied.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 31-03-2021 

Kwaliteit
Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) 
aantrekkelijker gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te houden 
en mogelijk te vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden steeds weer ingevuld 
te krijgen. Dit komt doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. 
Maar ook zien wij een gewijzigd consumentengedrag als gevolg van de opkomst van internet-
shoppen. Aan bezoekers wordt letterlijk meer ruimte geboden door het gemotoriseerde verkeer 
gedurende met name het toeristenseizoen zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. Het 
geeft ondernemers de gelegenheid om ruimere terrassen aan te leggen en desgewenst producten 
royaler uit te stallen voor hun winkel. Sfeerverlichting en fraai vormgegeven straatmeubilair moeten er 
voor zorgen dat de bezoeker zich welkom voelt.  
De 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 herinrichting van parkeerplaats 
Kloostertuin en de aanleg van een nieuw riool kan op kosten worden bespaard.
Tijd
2020  wordt gebruikt om de plannen verder uit te werken.  Dit onder de voorwaarde dat voor de 
herinrichting voldoende middelen beschikbaar komen.

Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd
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Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Het Cultuurplatform bestaande uit een vaste en flexibele samenstelling is sinds februari 2017 actief. 
Samen met de cultuurmakelaar werken zij een uitvoering van het cultuurbeleid. De invulling van de 
functie voor cultuurmakelaar (0,2 fte) is wel zorgelijk aangezien de tweede makelaar recent afscheid 
heeft genomen. Gezocht wordt naar een oplossing.
Tijd
De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vindt plaats in de jaren 2017 - 2020.

We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Herontwikkeling centrum Beinum.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd
Het onderzoek naar de sportaccomodaties wordt binnenkort ter besluitvorming voor gelegd aan 
college en raad.  
Via de integrale afweging worden middelen gevraagd om te komen tot een integraal ontwerp voor het 
centrum. Het is aan de raad om de prioritering te bepalen. Op basis hiervan kan een 
planning opgesteld worden.

Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
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Tijd
De inhoud van het uitvoeringsplan Economisch beleid 2020-2021 is sterk afhankelijk van het 
beschikbare budget. Oplevering van het uitvoeringsplan vindt daarom plaats na vaststelling van de 
begroting.

Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-09-2019 

Kwaliteit

Tijd

Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Evalueren en actualiseren woonbeleid.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021 

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

Uitvoeren Woonvisie 2017-2022.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-03-2018 Einddatum: 31-12-2021 

Kwaliteit
Hoewel de vorige visie, getiteld: Bouwen aan een vitaal en sociaal Doesburg, een doorlooptijd had 
tot 2020 waren er redenen om een nieuwe woonvisie op te stellen. De eerdere visie hield 
namelijk onvoldoende rekening met de huidige woningmarkt (de woonbehoefte), de gevolgen van de 
crisis en dehierdoor ontstane nieuwe regelgeving op het gebied van wonen en zorg. Voor een 
koopwoning kan minder worden geleend, hypotheken moeten verplicht worden afgelost en de fiscale 
aftrekbaarheid wordt versneld afgebouwd. Sociale huurwoningen worden gekoppeld aan een 
inkomenstoets; verdient men teveel, moet men zich begeven op de vrije huur- of koopmarkt. 
Daarnaast willen we dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Dit vraagt om aanpassingen in de 
bestaande woningvoorraad en het –voorbereid op de toekomst – méér levensgeschikt bouwen. 
Nederland en dus ook Doesburg heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat 
de bestaande woningvoorraad moet worden verduurzaamd, wat een opgave van formaat is, maar 
bitter noodzakelijk voor onze toekomst en die van onze kinderen. Nieuw toe te voegen woningen 
moeten energieneutraal en  gasloos worden gebouwd.  
De nieuwe woonvisie 2017-2022, getiteld: Doesburg, een thuis voor iedereen is tot stand gekomen  
met inbreng van maatschappelijke organisaties, vastgoedpartners en burgers. Daarnaast zijn 
onwillekeurig 1500 Doesburgers uitgenodigd  een enquête in te vullen over hun woonsituatie en hun 
toekomstverwachtingen. Ruim 650 huishoudens hebben gerespondeerd. Met Stichting Woonservice 
IJsselland met zijn circa 2000 woningen, waardoor een belangrijke volkshuisvester, is vorm en inhoud 
gegeven aan de nieuwe visie op het wonen.
Tijd
De in de visie opgenomen maatregelen worden periodiek gemonitord. De visie vormt de basis voor de 
elk jaar met de corporatie vast te leggen prestatieafspraken.

Woningbouw Beinum West.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-06-2017 Einddatum: 31-12-2024 

Kwaliteit
Het consumentenvertrouwen lijkt na de crisisjaren weer helemaal terug. Wij constateren dit aan de 
hand van een toenemende belangstelling voor vrije sector kavels, nadat eerder  is besloten de 
kavelprijs te verlagen en de keuze in kavels te vergroten. Medio 2018 is gestart met de uitgifte van 
bouwkavels aan De Kilder / De Strijp. Hier zijn kavels te koop met een grootte variërend  van 400 tot 
800 m2. Op de Strijp is het toegestaan om modernere (kubusachtige) woningen te bouwen.  De 
zelfbouwer aan De Kilder / De Strijp wordt gestimuleerd om zijn woning volledig energieneutraal (nul-
op-de-meter) te realiseren. Wanneer de woning hieraan voldoet wordt met terugwerkende kracht een 
korting op de kavelprijs aan hem/haar verleend. In de grondexploitatie wordt ervan uitgegaan dat de 
laatste kavels in 2023 worden verkocht
Tijd
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De verwachting is dat de laatste kavel ruim voor  2023 is verkocht. Dit baseren wij op het gegeven dat 
van de 23 kavels aan De Kilder / De Strijp tot eind september 2019 er 10 zijn verkocht. . Nadat de 
laatste kavel is verkocht en de inrichting  van de openbare ruimte is voltooid, kan dit project worden 
afgesloten.  
Een eventueel positief bedrijfsresultaat wordt na winstafroming (vennootschapsbelasting) ten gunste 
van de algemene begroting gebracht.

Woningbouw Koppelweg.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
In het Koppelweggebied worden niet alleen woningen gebouwd de komende jaren. Er zijn meerdere 
initiatieven. Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden, is in oktober 2017 een gebiedsvisie 
vastgesteld. In deze visie zijn de ruimtelijke ontwikkelingskaders aangegeven, die uitgangspunten zijn 
voor op te stellen bestemmingsplannen. De gebiedsvisie, getiteld: De Blauwe Knoop,  heeft zich niet 
beperkt tot locatie Koppelweg, maar omvat ook het Sluis- en stuwcomplex aan de Barend Ubbinkweg. 
Het Waterschap investeert hier  in een waterkrachtcentrale, educatiecentrum en een vistrap. De 
vistrap is recent (najaar 2019) opgeleverd. 
De opgave
Op de bedrijvenstrook aan de oever van de Oude IJssel worden circa 80 energiezuinige aardgasvrije 
eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd in voornamelijk het middeldure en duurdere 
koopsegment. Woningbouw vindt plaats in verschillende fasen door 3 verschillende ontwikkelaars. 
Maximaal 14 woningen –te realiseren op de voormalige stadswerf– worden ontwikkeld als 
zogenaamde meer-generatie-woningen. Woningbouw dient bij te dragen aan de gewenste 
structuurversterking van Doesburg.
Tijd
Het streven is om medio 2019 het bestemmingsplan vast te stellen. Mogelijk dat in de 2de helft van 
2020 kan worden gestart met de 1e bouwfase.  

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Positionering van trap en hellingbaan worden afgestemd op de inrichting van het buitenterrein van 
LOC 17 BV.  Voor de aanleg ervan is budget voor handen. 
Trap en hellingbaan moeten er voor zorgen dat de toerist, die zijn auto parkeert in de Turfhaven via 
fietsdijk en Kloosterstraat zijn weg naar het centrum vindt.
Tijd
De planvoorbereidingen starten in maart 2019. Streven is om zo snel mogelijk na verleende 
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vergunningen (er is een vergunning ook nodig van het Waterschap) te starten met de uitvoering, 
zodat met ingang van het toeristenseizoen 2020 gebruik kan worden gemaakt van deze voorziening.

Opstellen toeristisch uitvoeringsplan.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 20-12-2019 

Kwaliteit

Tijd
Het toeristisch uitvoeringsplan is in belangrijke mate afhankelijk van het beschikbare budget. Daarom 
wordt het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 opgeleverd nadat de begroting is vastgesteld (uiterlijk 
december 2019).

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Implementatie Omgevingswet.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2021 

Kwaliteit
De uitgangspuntennotitie is vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt geoefend met een pilot voor 
de wijk Beinum. Op basis hiervan, evenals de beschikbare middelen, zal de kwaliteit van de overige 
Omgevingsplannen bepaald worden.
Tijd
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsplan voor Beinum. Via de 
integrale afweging worden middelen gevraagd om ook voor de rest van Doesburg Omgevingsplannen 
op te kunnen stellen. Afhankelijk van de beschikbare middelen en ambtelijke capaciteit zal zoveel 
mogelijk ingespeeld worden op de toekomstige Omgevingswet.

We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Via de integrale afweging worden middelen gevraagd. Om voor 2021 aan de Omgevingswet te 
kunnen voldoen moeten er in 2020 de nodige stappen genomen worden. Voor het project zal nog een 
deelprojectleider aangewezen worden.
Tijd
Via de integrale afweging worden middelen gevraagd . Op basis hiervan zal een planning opgesteld. 
In 2020 zal dit opgepakt worden..

We realiseren een omgevingsvisie light.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 



34 Gemeente Doesburg

Kwaliteit

Tijd
Voor het opstellen van een Omgevingsvisie Light zijn vorig jaar al de nodige stappen genomen. Via 
de integrale afweging worden middelen gevraagd. Op basis hiervan zal de Omgevingsvisie in 2020 
afgerond moeten worden.

Bedragen x €1.000

Wat mag het kosten?
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 Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na 

wijziging

Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 

2019

Lasten

3.1 Economische 
ontwikkeling

124 111 102 10 0

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

46 0 1 -1 0

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

16 16 16 0 0

3.4 Economische 
promotie

245 188 169 19 -3

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

342 352 332 20 -6

5.6 Media 311 322 308 13 0

8.1 Ruimtelijke 
ordening

54 66 36 30 0

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen)

312 0 117 -117 0

8.3 Wonen en 
bouwen

691 380 568 -188 -28

Totaal Lasten 2.141 1.435 1.649 -214 -37

Baten

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

5 7 4 3 0

3.4 Economische 
promotie

227 229 205 23 0

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

270 270 243 27 0

8.1 Ruimtelijke 
ordening

9 1 5 -4 0

8.2 Grondexploitatie 
(niet 
bedrijventerreinen)

312 4 1.616 -1.612 0

8.3 Wonen en 
bouwen

522 117 519 -402 350
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Totaal Baten 1.345 628 2.592 -1.964 350

Resultaat -796 -808 943 -1.750 387

Toelichting budgetbijstellingen
Taakveld 8.2 Grondexploitaties
In begrotingsjaar 2019 komen de grondverkopen van het complex Beinum-West goed op gang. De 
opbrengsten op dit taakveld worden in principe in mindering gebracht op de boekwaarde van het onderhanden 
werk op de balans van de gemeente Doesburg. Per 31-12-2018 was deze boekwaarde ca. €2,1 miljoen. Door 
de oplopende omzetten op verkopen van bouwrijpe grond moet rekening gehouden worden met 
belastingheffing in het kader van de VpB. Gemeenten zijn sinds 2016 VpB-plichtig voor bedrijfsmatige 
activiteiten. Bouwgrondexploitaties kwalificeren als zo'n bedrijfsmatige activiteit. De fiscale last voor 2019 in 
het kader van de VpB is bij de bouwgrondexploitaties tussentijds lastig te bepalen. Hoe hoog deze is en of 
deze kan worden opgevangen binnen de exploitatieopzet is nu nog niet aan te geven. Dit wordt onderzocht 
door een fiscaal deskundige. Over de jaren 2016, 2017 en 2018 was deze last voor de VpB ca. €30.000.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen:  Lasten €28.000 (Voordeel);  Baten €350.000 (Voordeel)
Ten laste van dit taakveld wordt gewerkt aan het opstellen van een Omgevingsplan voor Beinum. Het project 
bevindt zich op dit moment in de ontwerpfase en zal naar verwachting medio 2020 worden afgerond. In 2019 
blijft naar verwachting €40.000 over op dit incidentele budget. Dit budget wordt overgeheveld naar 2020 en is 
dan nodig om de afrondende werkzaamheden voor het project uit te kunnen voeren. De kosten voor 
welstandstoezicht nemen toe omdat er meer aanvragen omgevingsvergunning zijn ingediend en worden 
doorberekend aan de aanvrager waardoor e.e.a. budgetneutraal verloopt.  Vooralsnog wordt rekening 
gehouden met een extra last van €12.000.
Vanwege enkele omvangrijke bouwprojecten en meer aanvragen voor omgevingsvergunningen wordt 
€350.000 meer aan (bouw)leges ingecalculeerd dan geraamd. Daar komt wel bij dat er ook meer werk uit 
voortkomt aan plantoetsing en bouwcontrole. Een deel van de meeropbrengsten aan bouwleges kan dan ook 
worden ingezet voor inhuur op plantoetsing en bouwcontrole en dient ter dekking van hogere kosten voor 
welstandstoezicht.
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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.

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019 

Kwaliteit

Tijd

We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019 

Kwaliteit

Tijd

We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 30-09-2019 

Kwaliteit

Tijd

We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners 
zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen.
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019 

Kwaliteit

Tijd

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten 
op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de 
Voorzieningen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en 
interventies).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit
Het Plan van aanpak Alcohol- en drugspreventie is definitief. Het is 29 mei vastgesteld in de 
gemeenteraad. Een aantal activiteiten zijn direct gestart worden in 2019. Het Plan van aanpak zal wel 
wat soberder (dan in eerste instantie beschreven) worden uitgevoerd aangezien het aanvullende 
budget niet is toegekend bij de Kadernota. Het is een plan voor drie jaar. Na 2021 zal er geëvalueerd 
worden.
Tijd

We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-03-2019 

Kwaliteit

Tijd

We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019 
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Kwaliteit
Door het Jongerencentrum/Jongerenwerk worden verschillende acties ondernomen om de doelgroep 
van het Jongerencentrum te verbreden.
Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 02-09-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd
Deze maatregel verdient jaarlijks voortdurend aandacht. 
Met VIT Hulp bij mantelzorg werken we aan vinden, versterken, verlichten en 
verbinden van mantelzorg en ondersteuning. 
Met veel vrijwilligers werken we aan toegankelijk vervoer in Doesburg (Plusbus) en aan ontmoeten 
(o.a. in Grotenhuys).

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
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We stimuleren inloop en dagopvang.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Met diverse partijen werken we aan algemene ontmoetingsplekken waar de nadruk ligt op 
laagdrempelig ontmoeten. 
Geïndiceerde dagopvang (begeleiding groep) wordt meer en meer een 'eindoplossing' binnen de 
maatwerkvoorzieningen Wmo.
Tijd

We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen 
inzetten.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit
Voorlichtingscampagne is al enige tijd bezig door Doesburg Beweegt.
Tijd

We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

Stand van zaken
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De afgelopen 2 jaar is de uitstroom naar werk meer dan 20%. Dat is opmerkelijk hoog ook in relatie 
tot de rest van Nederland. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering is gedaald naar 305 
(267 uitkeringen) (peildatum 23-9-2019)

Wat gaan we daarvoor doen?
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-03-2019 

Kwaliteit
In afwachting van de nieuwe wethouder en de nieuwe beleidsmedewerker wordt dit opgeschoven 
naar tweede kwartaal 2020
Tijd
Het beleidsplan Participatiewet is in voorbereiding en wordt in het tweede kwartaal 2020 opgeleverd. 

We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische 
zelfstandigheid.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig  schulden in kaart krijgen en vervolgens 
schuldhulpverlening kunnen inzetten.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021 

Kwaliteit

Tijd

Bedragen x €1.000Wat gaat het kosten?
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 Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na 

wijziging

Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 

2019

Lasten

4.1 Openbaar 
basisonderwijs

22 20 20 0 0

4.2 Onderwijshuisvesting 133 236 158 78 -84

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken

759 904 530 374 -48

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie

1.052 1.165 1.032 133 10

6.2 Wijkteams 692 664 617 47 0

6.3 Inkomensregelingen 5.522 6.547 4.576 1.972 -830

6.4 Begeleide participatie 2.396 1.799 1.802 -3 178

6.5 Arbeidsparticipatie 973 982 873 109 0

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

533 447 539 -93 0

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+

2.569 2.773 1.770 1.003 0

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18-

3.528 2.394 2.312 82 600

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+

56 59 58 1 0

6.82 Geëscaleerde zorg 
18-

42 411 -5 416 0

7.1 Volksgezondheid 286 390 287 103 -91

Totaal Lasten 18.563 18.791 14.570 4.221 -266

Baten

4.2 Onderwijshuisvesting -7 0 10 -10 11

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken

215 337 306 30 0

6.3 Inkomensregelingen 4.578 5.091 4.025 1.066 -520

6.5 Arbeidsparticipatie 177 171 104 67 0

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

71 50 7 42 0
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6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+

131 182 98 84 0

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18-

0 0 27 -27 9

6.82 Geëscaleerde zorg 
18-

74 0 0 0 0

Totaal Baten 5.240 5.831 4.580 1.251 -500

Resultaat -13.323 -12.961 -9.990 -2.970 -234

Toelichting budgetbijstellingen
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting:  Lasten €84.000 (Voordeel);  Baten €11.000 (Voordeel)
Uit het investeringskrediet van IKC Anne Frank en Horizon-Ooi was een bedrag opgenomen als nog te 
betalen per 31 december 2018 van €50.000. Dit bedrag was bestemd voor aanpassingen aan het gebouw 
Horizon-Ooi. Het gebouw is echter niet meer bestemd voor onderwijsdoeleinden. Het bedrag van €50.000 zal 
daarom niet besteed worden voor dit doel. Dit resulteert op dit taakveld in een voordeel van €50.000.
De gemeente Doesburg is wel verantwoordelijk voor de OZB en de verzekeringen met betrekking tot 
onderwijshuisvesting. De overige kosten zijn echter voor rekening van schoolbesturen. Dit levert in 2019 een 
voordeel op dit taakveld op van €34.000 ten opzichte van de raming.
Afdracht van huurinkomsten door de schoolbesturen van het Integrale Kind Centra levert naar verwachting 
structureel €11.000 op. Deze huurinkomsten worden ook structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
Onderwijshuisvesting (IHP). Zie voor de toevoegingen aan bestemmingsreserves Taakveld 0.10 
Reservemutaties bij het onderdeel Overzicht algemene dekkingsmiddelen.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken:  Lasten €48.000 (Voordeel)
De exploitatie van peuterspeelzalen is ondergebracht bij een zelfstandige partij. De geraamde kosten 
daarvoor vallen daarom vrij in 2019 tot een bedrag van €48.000.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen:  Lasten €830.000 (Voordeel);  Baten €520.000 (Nadeel)
Conform BUIG-overzicht ministerie zijn de inkomsten vastgesteld op €4.360.000. Dit lijkt levert een nadeel op 
van €520.000 ten opzichte van de begroting. Maar de uitkeringslasten zijn naar verwachting €830.000 lager in 
2019. Daarmee wordt per saldo een voordeel verwacht van €310.000 op dit taakveld. Omdat de 
bestemmingsreserve BUIG het plafond heeft bereikt, wordt dit voordeel dus niet gestort in deze 
bestemmingsreserve. Maar dit voordeel komt ten gunste dit taakveld in programma 4. 

Taakveld 6.4 Begeleide participatie:  Lasten €178.000 (Nadeel)
De taakstelling op programma 4 die was opgenomen in de primaire begroting 2019 wordt niet gerealiseerd. 
Dit levert een incidenteel nadeel op van €178.000. Deze taakstelling is structureel afgeraamd bij de integrale 
afweging in de programmabegroting 2020-2023.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- / Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-:  Lasten €600.000 
(Nadeel);  Baten €9.000 (Voordeel)
Op basis van de uitgaven tot en met augustus 2019 is de verwachting dat het totale budget voor jeugdhulp in 
2019 overschreden gaat worden met een bedrag van € 600.000. Via de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds wordt de gemeente Doesburg in 2019 gecompenseerd voor een bedrag van € 341.000. De 
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raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op Taakveld 0.7 bij het onderdeel 
Overige algemene dekkingsmiddelen. Dit houdt in dat er per saldo een door de gemeente zelf te dekken 
tekort ten laste van 2019 resteert van € 259.000.
Het voordeel op inkomsten van €9.000 betreft een Rijksbijdrage die via de regio aan de gemeente Doesburg 
is toegekend in verband met de transitie van de jeugdhulp. Dit incidentele budget van €9.000 moet 
beschikbaar blijven voor 2020 en wordt daarom overgeheveld naar het komende begrotingsjaar.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid:  Lasten €91.000 (Voordeel)
Het voordeel op de lasten van dit taakveld van €91.000 wordt veroorzaakt door een samenstel van factoren. 
Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 
(RVP) en is besloten het RVP wettelijk te verankeren in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Voor Doesburg 
gaat het om een extra last €19.000. Deze middelen ontvangt de gemeente Doesburg via een decentralisatie-
uitkering van het Rijk.
De inwonersbijdrage voor de VGGM komt €38.000 lager uit dan waar bij de begroting rekening mee was 
gehouden. Daarnaast is er een meevaller van €35.000 inzake VGGM. Het betreft afwikkeling van het resultaat 
over 2018. Dit bedrag wordt in 2019 teruggeboekt op dit taakveld. Op onderdelen als subsidiëring van 
huisvestingslasten (betreft een afwikkeling uit 2018) en overige goederen en diensten is in deze najaarsnota 
een onderschrijding meegenomen van €37.000.
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Programma 5 Algemene dienst en financiën
Korte beschrijving
Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.
Wat willen we bereiken?
5.01 Een gezonde financiële positie.
Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en 
onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.
De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 
miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.
We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt 
moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

Stand van zaken
De algemene reserve is boven het gewenste niveau van 8 miljoen euro en de begroting is materieel 
sluitend.

Wat gaan we daarvoor doen?
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 
8 miljoen euro.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

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

Kwaliteit
Wij zorgen er voor dat de aanstaande begroting 2020 materieel in evenwicht is.
Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen 
dan de reguliere inflatiecorrectie.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
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Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit
Stappen zijn ondernomen om een betere afhandeling te realiseren. Alle e-mail verstuurd naar het 
centrale mailadres van de gemeente wordt beantwoord met een ontvangstbevestiging, meldingen 
openbare ruimte worden verwerkt en behandeld in een applicatie specifiek voor dit soort meldingen, 
meer sturing in processen op reactie- en behandeltermijnen. Aan deze verbeteringen wordt een 
vervolg gegeven.
Tijd

Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen 
(persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de 
openingstijden van onze fysieke loketten).
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-10-2019 

Kwaliteit
Er is in het licht van de organisatieverandering dit jaar een dienstverleningsconcept 
ontwikkeld. Hieraan zal in de nabije toekomst door de nieuwe teams praktische invulling en uitvoering 
worden gegeven. 
Tijd
Ivm zomervakantie kan einddatum opgeschoven worden.

Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2020 

Kwaliteit
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Tijd

Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te 
schrappen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit

Tijd

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

Kwaliteit
Dit hangt samen met de voortgang van de organisatieontwikkeling en de invulling van het 
dienstverleningsconcept door de nieuwe teams.  Dit zal in Q4 van 2019 verdere uitwerking krijgen.
Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te 
verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te 
verduurzamen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-12-2022 

Tijd

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

Stand van zaken

Wat gaan we daarvoor doen?
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

Bedragen x €1.000

 

Exploitatie

Realisatie 2018 BGR 2019 na 

wijziging

Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 

2019

Lasten

0.4 
Overhead

4.981 5.645 3.975 1.670 119

0.5 
Treasury

0 1 0 1 0

Totaal 
Lasten

4.981 5.645 3.975 1.670 119

Baten

0.4 
Overhead

335 54 1.048 -994 0

0.5 
Treasury

304 289 338 -49 63

Totaal 
Baten

639 343 1.386 -1.043 63

Resultaat -4.342 -5.303 -2.589 -2.714 -56

Toelichting budgetbijstellingen
Taakveld 0.4 Overhead:  Lasten €119.000 (Voordeel)
Doordat er later geïnvesteerd is, blijven de werkelijke kapitaalslasten in 2019 achter op de raming.  Dit levert 
een voordeel op van €63.000 dat is verwerkt als lagere last op dit taakveld. Bij de jaarstukken zullen de lagere 
lasten worden verantwoord op de taakvelden van de betreffende investeringskredieten. Naast deze lagere 
lasten zijn op dit taakveld enkele hogere lasten van beperkte omvang opgenomen tot een budgetbijstelling 
van tezamen €15.000.
Bij de kadernota 2020 is besloten om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud 
gemeentegebouwen met €150.000 te verhogen. Voor 2019 hebben wij geconstateerd en gemeld dat deze 
voorziening onder de nullijn uitkomt. Omdat dit niet is toegestaan op grond van het BBV zal deze voorziening 

Wat mag het kosten?
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aangevuld moeten worden. Gelet op de lopende MJOP's en gezien het gemelde tekort, is hier een budget van 
€185.000 als toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen opgenomen.
In 2019 is zeer terughoudend omgegaan met het algemeen voorlichtingsbudget. In 2019 wordt een tekort 
verwacht van €12.000. Dat wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten van de gemeentepagina, de eerste 
uitingen nieuwe huisstijl en het gebruik van reguliere communicatiemiddelen zoals fotografie en social media.

De verwachting is dat vanaf 2020 door autonome ontwikkelingen meer middelen nodig zijn. Bijvoorbeeld door 
het verder doorvoeren van de huisstijl, de borging van de nieuwe website, het toenemende gebruik van social 
media en de toename van participatietrajecten. Vandaar dat het budget met structureel €18.000 is verhoogd in 
het meerjarenperspectief.
In het najaar van 2019 worden specifieke acties voor doelgroepencommunicatie opgepakt. Het voordeel op 
het budget van 2019 van €30.000 wordt daarom meegenomen bij de budgetoverheveling naar begrotingsjaar 
2020.

Taakveld 0.5 Treasury:  Baten €63.000 (Voordeel)
In 2019 zijn de inkomsten uit dividenden €63.000 hoger uitgekomen dan geraamd. Dit is structureel 
bijgeraamd bij de integrale afweging in het kader van de programmabegroting 2020-2023.
 



50 Gemeente Doesburg

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000

 Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na 

wijziging

Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 

2019

Lasten

0.10 Mutaties 
reserves

2.436 979 0 979 230

0.61 OZB 
woningen

145 147 140 7 0

0.62 OZB niet-
woningen

11 5 7 -1 0

0.64 
Belastingen 
Overig

116 140 131 9 0

0.8 Overige 
baten en lasten

-37 -658 7 -665 0

Totaal Lasten 2.671 613 285 329 230

Baten

0.10 Mutaties 
reserves

3.929 2.056 0 2.056 0

0.61 OZB 
woningen

1.422 1.596 1.607 -11 7

0.62 OZB niet-
woningen

396 444 440 4 0

0.64 
Belastingen 
Overig

636 638 645 -7 11

0.7 Algemene 
uitkering en 
overige 
uitkeringen 
gemeentefonds

19.172 19.573 17.937 1.636 356

0.8 Overige 
baten en lasten

27 1 5 -4 0

Totaal Baten 25.582 24.309 20.634 3.675 374

Resultaat 22.911 23.695 20.349 3.346 144

Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief
Toelichting budgetbijstellingen
Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Lasten €230.000 (Nadeel)

Algemene dekkingsmiddelen
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Conform het onderdeel Beslispunten en besluitvorming wordt voorgesteld €219.000 in 2019 te storten in de 
bestemmingsreserve overgehevelde middelen. Dit wordt in begrotingsjaar 2020 weer aan deze 
bestemmingsreserve onttrokken zodat de overgehevelde budgetten dan in dat begrotingsjaar alsnog kunnen 
worden aangewend. Een tabel met betreffende posten is opgenomen in het onderdeel Financiële positie 
onder het kopje Budgetoverheveling naar volgend begrotingsjaar.
Naast het bovengenoemd bedrag wordt de afdracht aan huurinkomsten van €11.000 door de schoolbesturen 
van Integrale Kind Centra structureel toevoegen aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (IHP).

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:  Baten €356.000 (Voordeel)
De voordelige bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is in meerjarenperspectief op basis 
van de september circulaire 2019 als volgt verwerkt in deze najaarsnota:
2019:  €356.000  (Voordeel)
2020:  €143.000  (Voordeel)
2021:  €233.000  (Voordeel)
2022:  €405.000  (Voordeel)
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Financiële positie
Financiële recapitulatie in meerjaren perspectief

PR IU 2019 2020 2021 2022

Totaal 01 Programma 1: Bestuur en veiligheid in Doesburg -248 -46 -46 -46

Totaal 02 Programma 2: Leefbaar en duurzaam Doesburg -298 -25 -25 -25

Totaal 03 Programma 3: Wonen, werken en recreëren in Doesburg 387 0 0 0

Totaal 04 Programma 4: Zorg in Doesburg -234 11 11 11

Totaal 05 Programma 5: Algemene dienst en financiën -56 -18 -18 -18

Totaal 90 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 144 132 222 394

Eindtotaal * bedragen in 1.000 Euro -305 54 144 316

Financiële positie 2020 tot en met 2022
PR TV Taakveld Grootboek omschrijving IU 2020 2021 2022

01 0.1 Bestuur Gemeenteraad U -3 -3 -3

Reisdocumenten I -57 -57 -57

U 18 18 18

Burgerlijke stand U -1 -1 -1

1.2 Openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening I -2 -2 -2

Lijkbezorging in opdracht van de gemeente I 5 5 5

U -7 -7 -7

Totaal 01 -46 -46 -46

02 5.5 Cultureel erfgoed Martinitoren I 1 1 1

U -8 -8 -8

5.4 Musea Nieuwstraat 2 en 4 (gebouw) I -6 -6 -6

U -13 -13 -13

Totaal 02 -25 -25 -25

04 Huisvesting BO Anne Frank U 11 11 11

Totaal 04 11 11 11

05 Algemene voorlichting gemeente U -18 -18 -18

Totaal 05 -18 -18 -18

90 0.7 Algemene uitkering Algemene uitkering gemeentefonds I 143 233 405

0.10 Reserves Reserve mutaties U -11 -11 -11

Totaal 90 132 222 394

Eindtotaal 54 144 316

De relevante structurele budgetbijstellingen uit bovengenoemde tabel worden bij de betreffende programma's 
toegelicht. Deze toelichtingen zijn cursief bij deze programma's opgenomen.
Budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar
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PR IU TV Taakveld Euro

02 Buitenruimte van Doesburg I 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 

recreatie

10.000

U 5.7 Openbaar groen en (openlucht) 

recreatie

-5.400

5.5 Cultureel erfgoed 135.00

0

03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van 

Doesburg

U 8.3 Wonen en bouwen 40.000

04 Zorg in Doesburg I 6.7
2

Maatwerkdienstverlening 18- 9.226

05 Algemene dienst en financiën U 0.4 Overhead 30.000

Eindtotaa
l

218.82
6
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Algemene reserve
Algemene reserve
Hieronder vindt u een overzicht van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad 
vastgestelde bestemmingen. Het formeel saldo over dit begrotingsjaar zal bij de jaarstukken 2019 worden 
bestemd.
(Een formeel nadelig saldo dat uit de jaarstukken blijkt, zal ten laste van de algemene reserve worden 
gebracht. De op grond van deze najaarsnota 2019 verwachte formele saldi zijn nog niet in de onderstaande 
tabel verwerkt.)
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ALGEMENE RESERVE 2019 2020 2021 2022

Beginstand 9.138 12.969 6.057 5.538

Toevoegingen:

(op basis van P&C-documenten en / of separate raadsbesluiten)

Opheffing van Bestemmingsreserve Meerjaren Investerings Agenda en overheveling van 

het restant naar de Algemene Reserve

2.800

Instelling plafond Bestemmingsreserve BUIG en overheveling van de overmaat naar de 

Algemene Reserve

500

Opheffing overige Bestemmingsreserves en overheveling naar Algemene Reserve (n.a.v. 

advies BMC en voorstel nota Reserves en Voorzieningen)

1.300

Voordelig saldo jaarstukken (niet verwerkt in dit overzicht) p.m. p.m. p.m. p.m.

Onttrekkingen:

(op basis van P&C-documenten en / of separate raadsbesluiten)

Dekking budget Natuur- en Milieu-educatie

(conform amendement bij kadernota 2018, resultaatbestemming 2016)

-10 -10

Dekking budget Tijd om jongeren te betrekken bij de lokale politiek

(amendement bij programmabegroting 2019, 1e begr. wijziging 2019)

-5

Dekking korting afvalstoffenheffing en communicatie gespiegeld inzamelen (3e begr. 

wijziging 2019, raad november 2018)

-192

Dotatie aan BR dekking kapitaallasten reconstructie Zomerweg-Eekstraat (6e begr. 

wijziging, raad mei 2019)

-400

Dekking bijdrage Stichting Centrum Belang Doesburg

(7e begr. wijziging, raad mei 2019).

-25

Onttrekking i.v.m. resultaat jaarrekening 2018

(vaststelling jaarstukken 2018, 10e begr. wijziging, raad juni 2019)

-54

Vorming tijdelijke bestemmingsreserve elementen in de openbare ruimte

(vaststelling jaarstukken 2018, 10e begr. wijziging, raad juni 2019)

-47

Dekking ontwikkeling toekomstvisie Doesburg 2040

(11e begr. wijziging, raad juni 2019)

-37

Uitvoeringsbudget openbare verlichting Halve Maanweg

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-50

Budget De Blauwe Knoop - Financiële bijdrage inzet WRIJ

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-150

Budget integraal ontwerp Centrum Beinum

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-60

Budget planvoorbereiding sportaccommodaties -100
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(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

Budget bijdrage Stichting Centrum Belang Doesburg

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-25 -25

Budget Doesburg energieneutraal 2050 - Uitvoering

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-345 -330 -275

Budget bestrijding eikenprocessierups

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-14 -14

Budget omgevingswet / omgevingsplannen

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-150 -150

Huisvestingsbudget / verbouwing consultatiebureau JGZ

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-8

Overheveling naar BR dekking kapitaallasten

(programmabegroting 2020, 1e begr. wijziging 2020)

-6.000

Nadelig saldo van de jaarstukken (niet verwerkt in dit overzicht) p.m. p.m. p.m. p.m.

Eindstand  (bedragen x € 1.000) 12.969 6.057 5.538 5.263
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Stand van zaken projecten
Doelstellingen
Bedrijfsvoeringsprojecten

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

 P1: De klant kiest het kanaal.
 P2: Digitaal achter de voordeur.
 P5: Digitaal de deur uit, tenzij …..
 P6: De klant regelt zijn eigen zaakjes.
 P9: Meten is weten is beter sturen.
 P10: Voorbereid op de toekomst.

Op te leveren resultaten / activiteiten
 Een digitale dienstverlening op niveau 3 (normen Implementatieagenda van BZK en DA2020/GDI 

van VNG/KING).
 Een lean frontoffice (klantcontact) die past binnen een modern frontoffice/backoffice-model dat het 

beste invulling geeft aan de behoeften van burgers en bedrijven (12, 12b/c, 17a, 17b, 18, 18b, 20, 
26b).

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

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

 Een gepersonaliseerde toegang voor cliënten en/of wijken, waarmee persoons- of wijkspecifieke 
informatie wordt ontsloten, voor die klantprocessen waarvoor dat zinvol is (voldoende toegevoegde 
waarde biedt). (2b, 12c, 29, 43).

 Voor geautoriseerde toegang en prefill op basis van BSN de identificatie-instrumenten DigiD-eIDAS 
en eHerkenning operationeel (1a/bc),

 Invoering GDI-bouwstenen DA2020 t.b.v. verbetering dienstverlening.
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 Invoeringsplan.
 Aanbesteding en keuze voor ICT-oplossingen en werkwijzen.
 Opgeleide medewerkers.
 Beheerorganisatie ingevoerde ICT-voorzieningen.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 19-07-2018 Einddatum: 30-06-2019 

Kwaliteit

Tijd

Geld

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

 P2: Digitaal achter de voordeur.
 P3: Alle standaardproducten zijn zaken.
 P4: Niet koppelen maar koppelen.
 P7: Interne standaardprocessen zijn ook zaken.
 P8: Optimale ondersteuning voor samenwerking.
 P9: Meten is weten is beter sturen.
 P10: Voorbereid op de toekomst.

Op te leveren resultaten
 Beleid rond digitale werkplek als portal voor het digitaal samenwerken.
 Werkplekken (informatieportaal) zo ingericht dat:

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

 Slim ingerichte werkprocessen voor alle taakvelden (17a, 18, 33).
 Zaakafhandeling met Decos Join voor alle processen waarvoor dit een toegevoegde waarde biedt 

zaakgericht kunnen worden afgehandeld en adequate dossiervorming plaats vindt (19, 20, 26a, 33).
 Standaard uitwisselingsformaten (koppelvlakken) operationeel in die interne processen, 

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

 Aansluiting op landelijke voorzieningen voor berichtenverkeer (28);
 Centrale uniforme huisstijlsjablonen die organisatiebreed worden gebruikt en centraal beheerd 

(iWriter) (27);
 Stuurinformatie en managementinformatievoorzieningen operationeel: KPI’s/KSF’s, BI-cyclus, 

dashboards (42, 44, 44a);
 Cloudbeleid inclusief beveiligingseisen (17b).
 Samenwerking (opslag, integratie) via een veilige cloud-omgeving (17b).
 Alle applicaties met gelijke functionele ondersteuning zijn geharmoniseerd, overbodige contracten 

zijn opgezegd en bezuinigingen op applicaties zijn doorgevoerd.
 Aanbesteding en keuze voor ICT-oplossingen en werkwijze.
 Invoering GDI-bouwstenen DA2020 t.b.v. verbetering procesgericht werken.
 Invoeringsplan.
 Geïmplementeerde ICT-oplossingen en werkwijzen die voldoen aan de gestelde doelen.
 Opgeleide medewerkers.
 Beheerorganisatie ingevoerde ICT-oplossingen.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 19-07-2018 Einddatum: 31-01-2020 

Kwaliteit

Tijd

Geld

Deelproject Digitalisering Sociaal Domein
Doel
Zorgen dat binnen de afdeling Sociaal Domein geheel digitaal met elkaar, met cliënten en met ketenpartners 
wordt samengewerkt en dat alle papieren dossiers zijn vervangen door digitale. Er voor zorgen dat de 
consulenten informatiesystemen ter beschikking krijgen waarmee de ze hun werk zowel intern als in het veld 
makkelijk kunnen uitvoeren. Er moeten toegangsportalen komen waarmee burgers uitstekend worden 
geïnformeerd en ze een laagdrempelige toegang krijgen tot het ondersteuningsaanbod van de gemeente 
Doesburg en haar ketenpartners. Een persoonlijk portaal moet cliënten de mogelijkheid bieden om via internet 
te allen tijde inzage te hebben in hun eigen dossiers en persoonlijke informatie en dat klanttevredenheid kan 
worden doorgegeven. De digitalisering van het sociale domein gaat een essentiële bijdrage leveren aan de 
organisatorische herinrichting van het domein en aan de invoering van andere manieren van werken, zodat 
het een gezonde toekomstbestendige organisatie wordt. De digitalisering moet een grote efficiency brengen: 
arbeidsintensieve (analoge) processen gaan efficiënter worden en zo capaciteitsbesparing brengen. Deze 
capaciteit kan dan worden ingezet voor verdere verbeterslagen en voor taken die nu blijven liggen.
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Met het realiseren van deze doelen geven we invulling aan een aantal van de leidende principes uit de 
roadmap:
- P1: De klant kiest het kanaal.
- P2: Digitaal achter de voordeur.
- P5: Digitaal de deur uit, tenzij …..
- P8: Optimale ondersteuning voor samenwerking.
- P9: Meten is weten is beter sturen.
- P10: Voorbereid op de toekomst.
Op te leveren resultaten / activiteiten

 Alle dossiers en gegevens digitaal.
 E-formulieren met vraaggeleiding en prefill (1c, 2a1).
 Een gepersonaliseerde toegang in een portaal voor cliënten, waarmee ze inzage krijgen in 

persoonlijke informatie (dossiers) en hun tevredenheid over de ondersteuning kunnen aangeven (2b, 
12c, 29, 43).

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

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

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

 Invoeringsplan.
 Aanbesteding en keuze voor ICT-oplossingen en werkwijzen.
 Opgeleide medewerkers.
 Beheerorganisatie ingevoerde ICT-voorzieningen.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd

Geld

Deelproject Inrichten raadzaal en plaatsen tochtsluis
Deelproject 1; Herinrichten Raadzaal en plaatsen tochtsluis.
Dit deelproject heeft betrekking op het herinrichten van de raadzaal met nieuw meubilair, vloerbedekking en 
dergelijke. Daarnaast wordt de draairichting van de deuren naar de hal omgezet en wordt in de hal een 
tochtsluis gemaakt.
Deze werkzaamheden worden vooruitlopend op de restauratie en verduurzamen uitgevoerd.
 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 01-04-2021 
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Kwaliteit
Het ontwerp voor de herinrichting van de raadzaal is goedgekeurd. 
Het ontwerp voor de tochtsluis is goedgekeurd, de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2021.
Tijd
De werkzaamheden worden voorbereid. De uitvoering wordt rondom de raadsvergaderingen 
ingepland. 
De tochtsluis wordt uitgesteld naar maart 2021 vanwege de restauratie. 
De uitvoering is afhankelijk van de restauratie en verduurzamen van de bestuursvleugel. 
 
Geld
Het krediet is toereikend.

Deelproject Restaureren en verduurzamen bestuurdersvleugel
Deelproject 2: Het restaureren en verduurzamen van de bestuurdersvleugel van het stadhuis.
Dit deelproject betreft de restauratie van de binnen gevels van de bestuurdersvleugel van het stadhuis, het 
restaureren van de houten vloeren en het restaureren van de luiken. Gelijktijdig met deze werkzaamheden 
worden verduurzamingsmaatregelen getroffen. Daarnaast worden de overige ruimten heringericht.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 01-04-2021 

Kwaliteit
De gewenste kwaliteit ligt vast in een restauratiebestek. 
Voor de ruimte van het secretariaat, de Hal, en de burgemeesterskamer zal nog een ontwerp 
gemaakt worden.
Tijd
De planning komt onder druk als de financiële middelen niet op tijd worden verkregen.
Geld
Er is een subsidie aangevraagd bij de provincie in het kader van functioneel gebruik erfgoed. De 
aanvraag is compleet en ontvankelijk, maar van wege het bereiken van het subsidieplafond buiten 
behandeling gelaten. De aanvraag zit in de wachtkamer. Een deel van het benodigde budget komt uit 
de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen, echter gezien de laatste stand zijn er 
onvoldoende middelen beschikbaar. Kortom er zijn momenteel onvoldoende financiële middelen 
beschikbaar om het project te kunnen uitvoeren.

Project Digitaal Werken en Dienstverlenen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 30-06-2020 

Kwaliteit

Tijd
In 2019 wordt 80% van het programma gerealiseerd. Er zal uitloop zijn in de eerste helft van 2020 
voor de resterende activiteiten.
Geld

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

Gemeenschapsgelden dienen zo efficiënt en doelmatig mogelijk te worden ingezet en ten aanzien van 
inkooptransacties dient verantwoording te worden afgelegd. Als belangrijkste redenen voor de toenemende 
belangstelling voor de ontwikkeling van het inkoopproces zijn te noemen:

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

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

Wat de P2P-cyclus anders maakt dan het reguliere inkoopproces, is dat de P2P-proces niet alleen alle 
inkoopprocessen van een inkooptraject doorloopt, maar ook de factuurprocessen hierin meeneemt. De P2P-
cyclus vindt de verbinding tussen inkoop en financiën, wat noodzakelijk is voor een efficiënte inkoop en 
financiën.
Doelstelling van het P2P project is om grip te krijgen op het volgende:
• Sturen op rechtmatigheid van uitgaven
• Doelmatigheid van inkopen;
• Uniforme werkwijze P2P (=aankoop tot betalen);
• Digitaal goedkeuringsproces;
• Officiële order op correcte wijze bij de leverancier;
• Budget Controle aan de voorkant bij bestellen;
• Factuur matchen met inkoopopdracht (order matching met tolerantie);
• Inzage in bestellingen en archieffunctie;
• Vastleggen van verplichtingen waardoor sluitende verplichting administratie;
• Verkrijgen van (stuur-)informatie.
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Resultaat:

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

Door dit resultaat te behalen zal bij toekomstige jaarrekening controles door de accountant en de interne 
controller jaarlijks zichtbare progressie vastgesteld worden in de interne beheersingsomgeving.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-09-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Project Renovatie en herinrichting Bestuursvleugel stadhuis Doesburg
1. MANAGEMENT SAMENVATTING
In 2016 is een stap gezet in het moderniseren van de bestuursvleugel door de Wethouderskamer opnieuw in 
te richten. Een prachtige oplossing met behoud van de cultuurhistorische waarden van het rijksmonument. 
Echter dat is nog maar het begin. Het stadhuis heeft een aantrekkende werking op mensen die Doesburg 
bezoeken, maar ook voor mensen die in het huwelijk willen treden. Dat zegt iets over het bijzondere van ons 
stadhuis. Willen wij aantrekkelijk blijven als trouwlocatie dan zullen wij onze trouwzaal moeten renoveren en 
moderniseren. Het stadhuis van Doesburg blijft een prachtige trouwlocatie.
De bestuursvleugel heeft echter ook een donkere kant, de deuren zijn voor het publiek gesloten, de hal is 
donker, rommelig en onsamenhangend. De trouwzaal tevens raadzaal is aangekleed met meubilair dat oud 

oogt maar absoluut niet uit de 15e eeuw stampt. De bestuursvleugel verdient een opfrisbeurt echter wel met 
behoud van haar cultuurhistorische waarden.
Ook is dringend onderhoud nodig aan de gevels van het oude gedeelte van het stadhuis. De pleisterlaag laat 
los en is aan het einde van haar levensduur. De binnen gevels moeten gerestaureerd worden. De start van 
deze werkzaamheden voor de restauratie staat gepland in het najaar 2019.  Onderzocht wordt 
of duurzaamheidsmaatregelen meegenomen kunnen worden in de uitvoering en of hiervoor  subsidie 
verkregen kan worden van de Provincie.
2. PROJECTBESCHRIJVING
2.1 Probleemstelling /aanleiding
De mooie raadzaal van het stadhuis is dringend aan groot onderhoud toe. De buitenmuren zijn vochtig en de 
kalklaag laat los. Herstel is al enkele jaren uitgesteld, maar verder uitstel is niet wenselijk. In het meerjaren 
onderhoudsprogramma is voorzien in het restaureren van de muren, gelijktijdig wordt ander noodzakelijk 
onderhoud uitgevoerd. Zo is tijdens schilderwerkzaamheden geconstateerd dat veel van de 63 luiken ernstige 
gebreken vertonen. De meesten zijn nog te restaureren, maar een aantal zal vervangen moeten 
worden. Uitvoering van deze werkzaamheden stond aanvankelijk gepland in het najaar 2018, echter omdat de 
middelen ontbreken en gelijktijdig gekeken wordt of duurzaamheidsmaatregelen meegenomen kunnen 
worden is de uitvoering met een jaar uitgesteld. Nu staan deze werkzaamheden gepland voor het najaar 
2019. Gedurende de onderhoudswerkzaamheden zal de raadzaal voor een periode van 5 a 6  maanden niet 
gebruikt kunnen worden. De vergaderingen van de gemeenteraad en commissie zullen tijdelijk verplaatst 



64 Gemeente Doesburg

worden naar de burgerzaal. Op zich zijn dit werkzaamheden mits goed gecoördineerd die zonder veel 
problemen uit gevoerd kunnen worden.
Naast het noodzakelijk onderhoud ligt er de wens van het college en de raad om de bestuursvleugel en met 
name de raadzaal te gaan herinrichten en te moderniseren. Maar ook het maken van een tochtsluis bij de 
intree vanaf de Roggestraat staat op de wensenlijst. Ontwerpen hiervoor zijn gereed. Deze werkzaamheden 
vallen niet onder het meerjaren onderhoudsprogramma er zullen middelen voor vrij gemaakt moeten worden. 
De raad heeft er mee ingestemd dat een deel van het positieve resultaat uit de jaarrekening 2017 besteed 
mag worden voor het herinrichten van de bestuurdersvleugel. Deze werkzaamheden zullen in het voorjaar 
2019 worden uitgevoerd.
In het kader van duurzaamheid ligt er de opdracht ook het gemeentelijk vaste goed te verduurzamen. In dat 
licht gezien is het wenselijk om bij de werkzaamheden die betrekking hebben op de bestuurdersvleugel de 
duurzaamheidsmaatregelen al vast mee te nemen. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed maakt 
onderdeel uit van de Meerjaren investeringsagenda (MIA).
2.2 Doel en resultaat van het project
Om de werkzaamheden goed en aansluitend te kunnen uitvoeren zal de bestuurdersvleugel en dus ook de 
raadzaal een bepaalde periode niet gebruikt kunnen worden. Wij zien echter kans om de werkzaamheden 
voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden te combineren met de werkzaamheden voor het 
herinrichten van de raadzaal en de tochtsluis. Echter dan zullen voor deze laatste werkzaamheden wel de 
middelen beschikbaar gesteld moeten worden. Het resultaat is dan wel dat we een gemoderniseerde en goed 
onderhouden bestuurdersvleugel krijgen. Het visitekaartje voor de gemeente. Of dit lukt is nog afhankelijk van 
de financiële middelen, de planning en beschikbaarheid van aannemers. Om het financiële plaatje rond te 
krijgen wordt een subsidieaanvraag bij de Provincie voorbereid .
2.3 Scope / afbakening
De werkzaamheden hebben betrekking op de ruimtes waarin zich het bestuur en het secretariaat van de 
gemeentelijke organisatie bevinden inclusief de centrale hal. We hebben het over de kamer van de 
burgemeester, de kamer van het secretariaat, de raadzaal en de centrale hal. De scheiding ligt bij de toog 
richting het trappenhuis en de Koepoortzaal. Ook de wethouderskamer bevindt zich binnen het gebied van de 
bestuursvleugel, echter hier worden geen ingrijpende werkzaamheden verricht. Vanwege de mogelijke 
overlast zullen de wethouders tijdelijk verhuizen naar een andere werkruimte in het stadhuis.
 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 04-02-2019 Einddatum: 01-04-2021 

Kwaliteit
Het ontwerp voor de herinrichting is akkoord bevonden. Een deskundigenteam bewaakt de gewenste 
kwaliteit
Tijd
De planning kan gehaald worden als de financiële middelen op tijd beschikbaar gesteld worden.
Geld
Voor het eerste deelproject, het herinrichten van de raadzaal en het plaatsen van een tochtsluis,  is 
een krediet beschikbaar gesteld. Dat blijkt vooralsnog voldoende te zijn. 
Voor het tweede deelproject, de restauratie en verduurzaming van de bestuursvleugel,  is een 
subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. De aanvraag is compleet en ontvankelijk, maar vanwege 
het bereiken van het subsidieplafond op dit moment buiten behandeling gelaten. De aanvraag zit in 
de wachtkamer. Een deel van het budget zou uit de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 
gehaald worden, echter op dit moment zijn er onvoldoende middelen beschikbaar in de voorziening. 
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Bij de integrale afwegingen voor de begroting 2020-2023 wordt hier aandacht voor gevraagd.
Fysieke projecten

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

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

Geld

Deelproject Faciliteren totstandkoming permanent kunstwerk Andy Goldsworthy op de Linies
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Kwaliteit
Project gaat niet door.
Tijd

Geld
Het project is te duur en gaat niet meer door.

Deelproject Herinrichting kernwinkelgebied
Link naar zaakdossier decos: ZD 16211
Samenvatting van de opgave (ontleend aan het vastgestelde projectplan)
Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) aantrekkelijker 
gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te houden en mogelijk te 
vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden steeds weer ingevuld te krijgen. Dit komt 
doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. Maar ook zien wij een 
gewijzigd consumentengedrag als gevolg van de opkomst van internet-winkelen. Bedoeling is om de 
bezoekers letterlijk meer ruimte te bieden door het gemotoriseerde verkeer gedurende met name het 
toeristenseizoen zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. Het geeft ondernemers de gelegenheid 
om ruimere terrassen aan te leggen en desgewenst producten royaler uit te stallen voor hun winkel. 
Sfeerverlichting en fraai vormgegeven straatmeubilair moeten er voor zorgen dat de bezoeker zich welkom 
voelt. 
De herinrichting dient er toe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid behoudt voor 
inwoners en bezoekers. Door de uitvoering te combineren met de herinrichting van parkeerplaats Kloostertuin 
en de aanleg van een nieuw riool kan op kosten worden bespaard.
De projectorganisatie
De concrete uitwerking van de plannen zal worden opgedragen aan het Team Ingenieursbureau van de 
gemeente Doetinchem. Dit team vormt samen met medewerkers van het team Fysiek Domein de 
Projectgroep Herinrichting Kernwinkelgebied. Over de voortgang en andere relevante aspecten legt de 
projectleiding verantwoording af aan projectwethouder en ambtelijk opdrachtgever. Deze drie personen 
vormen samen de Stuurgroep. Om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de herinrichting wordt een 
Klankbordgroep geïnstalleerd. Ontwerp en ontwerpprincipes/details worden in deze groep besproken. Tussen- 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=56660CEE21E14D4FAA67644AD9197ED3
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en eindproducten, zoals VO, DO, financieringsvoorstel worden na verkregen instemming van de Stuurgroep- 
ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Communicatie
De projectleider is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie aan de 
verschillende actoren. Mijlpalen in het ontwikkelingsproces worden gecommuniceerd via de media en ‘gevierd’ 
met direct betrokkenen. De uitvoering zal de nodige hinder veroorzaken voor weggebruikers, omwonenden en 
winkelend publiek. Voorlichting moet er toe bijdragen dat aanwonenden en bezoekers optimaal worden 
geïnformeerd over wanneer welke vorm van hinder te verwachten valt, opdat zij in hun handelen hierop 
kunnen anticiperen. Voor dit herinrichtingsproject, deel uitmakende van het Programma Vitale Binnenstad is 
separaat een communicatieplan vastgesteld. In dit plan wordt een nadere beschrijving gegeven van de wijze 
waarop communicatie wordt ingezet, en waarover gedurende het gehele ontwikkelingsproces met de 
verschillende doelgroepen wordt gecommuniceerd,
De middelen
De inschatting is dat de ambtelijke inzet, van met name medewerkers van het team Stadsontwikkeling, 
verspreid over twee jaar circa 700 uur bedraagt. In het Clusterplan 2017 is met deze inzet rekening gehouden. 
Voor de planvoorbereiding en de hiervoor in te huren expertise is budget beschikbaar. De totale projectkosten 
worden grofmazig –afhankelijk van het ambitieniveau - ingeschat op € 1.500.000 tot € 2.000.000. Een deel 
van de investeringskosten wordt betaald uit MIA 2017-2022, een ander deel uit de voorziening VGRP. Voor 
het dan nog resterende deel moeten nog middelen worden gevonden. 
De planning
Streven is om in 2017 een definitief ontwerp vast te stellen en in 2018 (na gerealiseerde nieuwe 
parkeerplaatsen in de Kloostertuin) te starten met de herinrichting.  Deze planning wordt om meerdere 
redenen, waaronder de gewenste koppeling met Kloostertuin en vernieuwing van de riolering niet gehaald. Zie 
hoofdstuk planning.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 01-04-2021 

Kwaliteit

Tijd

Geld

Deelproject Herinrichting Kloostertuin
Link naar zaakdossier decos: ZD 10472
Projectomschrijving (zoals vastgelegd in het projectplan voor de herontwikkeling van de 
Kloosterstraat)
inleiding
Doesburg wenst mede uit oogpunt van toerisme continue aandacht te schenken aan het aantrekkelijk houden 
van de historische binnenstad. De bereikbaarheid van de winkelstraten en een voldoende aanbod aan 
(betaald) parkeerplaatsen in de directe nabijheid bepalen mede het slagen van deze doelstelling. 
Parkeerplaats Kloostertuin met zijn aangrenzende supermarkten vormt hierin een belangrijke schakel. Deze 
parkeerplaats in zijn huidige vorm dateert uit de jaren ’70 en behoeft nodig een opknapbeurt.
De opgave:
Met inbreng van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen zal worden onderzocht op welke 
wijze de parkeercapaciteit kan worden uitgebreid met behoud en idealiter versterking van het groene karakter. 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=3AC1EC9A86557D458E614EC7B4FE8FC1
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Met de herinrichting is veel geld gemoeid. Streven is om voor  tenminste 25% van de investeringskosten 
cofinanciering in de vorm van subsidie e.d. te verkrijgen. De zoektocht naar middelen zal parallel aan de 
planvorming plaatsvinden.
De projectorganisatie:
De concrete uitwerking van de plannen zal worden opgedragen aan het Team Ingenieursbureau van de 
gemeente Doetinchem. Samen met enkele medewerkers van het Team Stadsontwikkeling vormen zij de 
Projectgroep Herinrichting Kloostertuin. Met betrekking tot de voortgang en andere relevante aspecten legt de 
projectleiding verantwoording af aan projectwethouder en ambtelijk opdrachtgever. Samen vormen zij  de 
Stuurgroep. Om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de herinrichting zal een Klankbordgroep worden 
geïnstalleerd. Ontwerp en ontwerpprincipes/details worden in deze groep besproken. Tussen- en 
eindproducten, zoals VO, DO, financieringsvoorstel worden door de projectleider –met instemming van de 
Stuurgroep- ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Communicatie:
De projectleider is verantwoordelijk voor het  adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie aan de 
verschillende actoren. Mijlpalen in het ontwikkelingsproces worden gecommuniceerd via de media en ‘gevierd’ 
met de meest direct betrokkenen. De uitvoering zal de nodige hinder veroorzaken voor weggebruikers en 
omwonenden. Een goede en tijdige voorlichting moet deze hinder tot een minimum proberen te beperken.
 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-04-2022 

Kwaliteit

Tijd
Gestreefd wordt naar start uitvoering in 2021 
Uitvoeringsdatum is afhankelijk van voldoende financieringsmogelijkheden.  Daarnaast dient logistiek 
afstemming plaats te vinden met de voorgenomen uitbreidingen van de 2 supermarkten COOP en 
AH. De uitvoering dient afgestemd te worden op de uitvoering van de herinrichting van het 
kernwinkelgebied. 
Geld

Deelproject Inrichting schiereiland
Eind 2017 heeft de gemeenteraad de ‘Gebiedsvisie De Blauwe Knoop’ vastgesteld. Deze visie slaat een brug 
tussen de bestaande visies en concrete plannen die op dit moment binnen het gebied spelen. Door voor dit 
gebied één verbindende gebiedsvisie op te stellen en nadrukkelijk te kijken naar de bereikbaarheid, de 
samenhang en verbinding tussen deze projecten kan meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied ontstaan.
Een belangrijk gebied binnen De Blauwe Knoop is het ‘schiereiland’ aan de Barend Ubbinkweg. Op dit 
moment is gestart met de realisatie van een vispassage. Voor een optimale inpassing van de vispassage is 
een verplaatsing van een deel van het terrein van de watersportvereniging naar het achterterrein noodzakelijk. 
Dit achterterrein heeft tevens veel potentie voor recreatie.
Om de vispassage toegankelijk en beleefbaar te maken is het gewenst een informatiegebouwtje bij de 
vispassage te bouwen. Om dit gebouwtje en de verplaatsing van de Watersportvereniging mogelijk te maken 
heeft de gemeenteraad op 28 februari het bestemmingsplan 'Blauwe Knoop deelgebied vispassage' 
vastgesteld.
De volgende stap is te komen tot een inrichting van het achterterrein van het schiereiland.  Het deelproject 
'Inrichting schiereiland' voorziet hierin.
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Via de integrale begroting worden middelen gevraagd om te komen tot een integraal ontwerp. Het is 
aan de raad om de prioritering te bepalen. Op basis hiervan zal de planning bepaald worden.
Tijd
Het streven is in 2020 tot een invulling van het terrein te komen.
Geld
In de kadernota worden middelen gevraagd om te komen tot een integraal ontwerp.

Deelproject Integraal ontwerp openbare ruimte Looierspark/Koppelweg
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 03-06-2019 Einddatum: 31-12-2021 

Kwaliteit

Tijd
Bij de integrale afweging worden middelen gevraagd om te komen tot een integraal ontwerp. Het is 
aan de raad om de prioritering te bepalen. Op basis hiervan kan de planning bepaald worden.
Geld
Om te komen tot een integraal ontwerp zal een projectplan geschreven worden. Bij de integrale 
afweging  is hier een voorbereidingskrediet gevraagd om tot een ontwerp te komen. Vooralsnog zijn 
geen middelen voor de inrichting van het Looierspark en/ of de koppelweg beschikbaar.

Deelproject Omgevingsplan Light
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Gedurende het proces om te komen tot een ‘Omgevingsplan Beinum’ zal bepaald worden of een 
consolidatieronde plaats vindt voor het hele grondgebied van Doesburg (Omgevingsplan Light) of dat 
dezelfde insteek als het pilotproject gehanteerd wordt.  Op dit moment is niet te bepalen hoe en 
wanneer het deelproject 'Omgevingsplan Light' uitgevoerd gaat worden. Voorde inwerkingtreding van 
de Omgevingswet (2021) zal het nog te bepalen projectresultaat gerealiseerd moeten zijn. Hiervoor 
worden bij de integrale afweging middelen gevraagd. Afhankelijk hiervan kan de kwaliteit bepaald 
worden.
Tijd
Afhankelijk van het beschikbaar stellen van de middelen bij de integrale afweging en de ambtelijke 
capaciteit zal bepaald worden hoe de planning van het project er uit komt te zien.
Geld
Voor het opstellen van een Omgevingsplan Light is nog geen budget beschikbaar. Bij de integrale 
afweging worden middelen gevraagd.

Deelproject Omgevingsvisie Light
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
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Tijd
Voor het opstellen van een Omgevingsvisie Light zijn vorig jaar al de nodige stappen genomen. Via 
de integrale afweging worden middelen gevraagd. Op basis hiervan zal de Omgevingsvisie in 2020 
afgerond moeten worden.
Geld

Deelproject Pilot Omgevingsplan Beinum
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur, Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2020 

Kwaliteit

Tijd

Geld

Deelproject Tennisaccommodatie
link naar zaakdossier decos: ZD 17460
 
In het voorjaar van 2016 heeft directeur J. Hoornstra van firma Hoornstra InfraBouw zijn interesse kenbaar 
gemaakt voor aankoop van de tennisaccommodatie aan de Leigraafseweg. Met het aankoopbedrag zou een 
beter passende nieuwe tennislocatie kunnen worden gerealiseerd elders in de stad. De huidige tennislocatie 
voldoet niet aan de behoefte van de vereniging, is te groot en daardoor op termijn waarschijnlijk niet meer te 
exploiteren. De verantwoordelijke wethouders voor sport en economie hebben het initiatief van Hoornstra 
voorgelegd aan de tennisvereniging. Dit heeft geleid tot een intentieovereenkomst tussen Stichting, 
Vereniging en Gemeente, waarin is afgesproken dat gezamenlijk de financiële haalbaarheid wordt 
onderzocht. 
De opgave
De verplaatsing van de tennisaccommodatie dient er toe bij te dragen dat leden van tennisvereniging TVD 
2002 tot in lengte van jaren op een financieel gezonde basis de tennissport in Doesburg kunnen blijven 
beoefenen. Door spelelementen, zoals een padelbaan toe te voegen, kan de vereniging mogelijk nieuwe 
leden aantrekken. Door de verplaatsing kan Hoornstra Infrabouw zijn bedrijfsactiviteiten op het huidige 
tennisterrein uitbreiden, hetgeen leidt tot blijvende (en mogelijk méér) werkgelegenheid in Doesburg.
De projectorganisatie
Voor de uitwerking van de nieuwbouwplannen is een Projectteam samengesteld , waarin de tennis-vereniging 
  (opdrachtgever), Hoornstra Infrabouw (potentiële opdrachtnemer) en de Gemeente (facilitair en 
opdrachtgever voor de aanleg openbare ruimte) zijn vertegenwoordigd. Dit multidisciplinair samengestelde 
team onderzoekt op basis van een vastgesteld Programma van Eisen de (financiële) haalbaarheid. Bedoeling 
is de nieuwe tennisaccommodatie te realiseren op een voormalig voetbalveld van Sportclub Doesburg aan de 
Koppelweg. De hiervoor benodigde bouwgrond wordt door de gemeente beschikbaar gesteld.
Communicatie
De projectleider is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie aan de 
verschillende actoren. De inhoud van de communicatieberichten wordt besproken met TVD 2002 en behoeft 
 haar instemming. Successen in het ontwikkelingsproces worden gecommuniceerd via de media en ‘gevierd’ 
met direct betrokkenen.

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=1BA22A51A8314EE1A360930BEDA431DC
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De middelen
De inschatting is dat de ambtelijke inzet (uren rechtstreeks te relateren aan het project) verspreid over twee 
jaar circa 450 uur bedraagt. Voor de planvoorbereiding en de hiervoor in te huren expertise is beperkt budget 
beschikbaar vanuit de zogenaamde KAN-Versnellingsgelden. De totale projectkosten –exclusief de ambtelijke 
inzet- worden ingeschat op circa € 900.000 tot € 1.000.000. Deze investering dient grotendeels te worden 
gefinancierd uit de netto opbrengst van de verkoop van de tennisaccommodatie Leigraafseweg en uit een 
aanTVD2002 te verstrekken geldlening. Bepalend voor het doorgaan van het project is dat TVD 2002 de 
jaarlijkse rente en aflossing van deze lening moet kunnen betalen uit haar jaaropbrengsten (contributie, 
sponsorgelden, kantineopbrengsten). De aan te leggen openbare parkeerplaatsen worden gefinancierd uit 
een door de Gemeenteraad t.z.t. beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet.  
De planning
Streven is om in het najaar van 2017 een definitief  ontwerp vast te stellen, waarna door TVD 2002 opdracht 
wordt verstrekt tot realisatie. In 2018 moet het nieuwe complex worden opgeleverd. Na ingebruikname van het 
nieuwe complex wordt het tenniscomplex aan de Leigraagseweg aan Hoornstra Infrabouw verkocht.  
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-02-2017 Einddatum: 01-08-2019 

Kwaliteit
De tennis accommodatie wordt gerealiseerd conform het vastgestelde programma van eisen 
(onderdeel uitmakend van de tussen gemeente, stichting en vereniging gesloten 
intentieovereenkomst. De gemeente zorgt ervoor dat op haar kosten een surplus aan parkeerplaatsen 
wordt toegevoegd, die tevens te gebruiken zijn door toekomstige bezoekers van het stadspark. 
De tennis accommodatie krijgt zogenaamde padelbanen , die door jong en oud en mensen, die de 
tennissport minder goed beheersen gebruikt kunnen worden. Deze voorziening moet er voor zorgen 
dat de tennis accommodatie  een ontmoetingsplek wordt voor de wijk De Ooi, hetgeen past binnen 
het streven naar een participatie-maatschappij
Tijd
Accommodatie is  in het najaar opgeleverd.  Streven is om het project voor het einde van 2019 
financieel af te ronden.
Geld
De door de gemeente beschikbaar gestelde  middelen (bijdrage + laagrentende lening met 
een looptijd van maximaal 40 jaar) zijn mét het geld dat de vereniging hier zelf insteekt toereikend.  
Ter nakoming van de aflossing van de geldlening is door de gemeente een hypotheek genomen op 
de sportkantine. 

Deelproject Uitkijktoren Hoge Linie Doesburg
1. Managementsamenvatting
De gemeente Doesburg heeft een structuurvisie opgesteld met als doel het beter beleefbaar maken van de 
Linies, het behoud van de natuurwaarde, het versterken van de recreatiemogelijkheden en het stimuleren van 
de lokale economie. In februari jl. heeft het college hiervoor het rapport ‘Beleef de Linies’ vastgesteld, 
waardoor gestart kan worden met de voorbereiding en realisatie van 10 verschillende deelprojecten. Eén 
daarvan is de realisering van een uitkijktoren voor de Hoge Linie op de dijk langs de IJssel. Dit projectplan 
maakt kort en bondig inzichtelijk welk proces en uitgangspunten voorgenomen zijn om de uitkijktoren voor de 
Hoge Linie daadwerkelijk voor 2016 te realiseren. Gestart zal worden met een haalbaarheidsonderzoek 
waaruit zal blijken of de uitkijktoren daadwerkelijk haalbaar is. Mocht het project haalbaar zijn dan zal 
vervolgens een PvE opgesteld worden. Op basis van een vastgesteld PvE zal een definitief ontwerp 
uitgewerkt worden. Voor het definitieve ontwerp zal een aanbestedingsdocument opgesteld worden en het 
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project aanbesteed kunnen worden. Tevens zal planologische  procedure en de vergunningenprocedure 
opgestart worden waarna gestart kan worden met de daadwerkelijke realisatie van de uitkijktoren. Voor het 
beheer van deze uitkijktoren zal een beheerdocument worden opgesteld. De voorgenomen projectorganisatie 
en rolverdeling treft u aan in hoofdstuk 4. Doel is om in 2015 het project  ‘Uitkijktoren Hoge Linie’ gerealiseerd 
te hebben. Een indicatie van de planning treft u aan in hoofdstuk 5.
2. Projectbeschrijving
2.1 Aanleiding
De gemeente Doesburg heeft een structuurvisie opgesteld met als doel het beter beleefbaar maken van de 
Linies, het behoud van de natuurwaarde, het versterken van de  recreatiemogelijkheden en het stimuleren van 
de lokale economie. In februari jl. heeft het college het rapport ‘Beleef de Linies’ vastgesteld waardoor 
begonnen kan worden met de voorbereiding en realisatie van 10 deelprojecten. Eén daarvan is de realisering 
van een uitkijktoren voor de Hoge Linie op de dijk langs de IJssel, welke zicht heeft op de vestingwerken maar 
ook op de toren van de Martinikerk, de Fraterwaard, de dode arm van de IJssel en het kerkje van Drempt.
2.2 Doel (resultaat) van het project
Het realiseren van een uitkijktoren voor de Hoge Linie in Doesburg (deelplan 5).
2.3 Scope / afbakening
De afbakening van het project betreft de realisatie van een uitkijktoren voor de Hoge Linie in Doesburg.
2.4 Uitgangspunten
Voor het project ‘Uitkijktoren Hoge Linie’ zijn in het rapport ‘Beleef de Linies’ onderstaande uitgangspunten 
vastgesteld. Deze uitgangspunten zullen gehanteerd worden bij de verdere uitwerking van het project.
Ruimtelijk
In het structuurplan zijn de volgende uitgangspunten voor de uitkijktoren vastgelegd:

 Zicht op het ensemble van de Linies.
 Zicht op de omgeving, zoals de Fraterwaard, kerktorens, IJssel, Turfhaven.
 Een landmark met een bescheiden uitstraling en aantrekkingskracht.
 De toren is bestand tegen vandalisme en onderhoudsarm.
 De toren is zichtbaar vanuit de omgeving (N317 en de Turfhaven).

Financieel
Voor het deelproject is als indicatie van de investering die voor dit project nodig is een globale kostenraming 
van €180.000, - gemaakt. Deze raming is inclusief onkosten, onvoorzien en de VAT-kosten (voorbereiding, 
administratie en toezicht ) en exclusief BTW.
Planning
In verband met KSB gelden, dient het project ‘Uitkijktoren Hoge Linie’ uiterlijk in 2015 gerealiseerd te zijn.
2.5 Risico's
 

Risico's Impact (gevolgen) Beheersmaatregel

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

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

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

Bestemmingsplanprocedure Uitkijktoren planologisch niet mogelijk Goed omgaan met belangen van derden

Omgevingsvergunning
Geen vergunning, project kan niet gerealiseerd 

worden
Zorgvuldige afstemming gedurende gehele proces

Vergunning Waterwet
Geen vergunning, project kan niet gerealiseerd 

worden

Vroegtijdig afstemmen over compenserende en/of extra rivierverruiming 

met RWS
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NB-vergunning / strijd flora- en 

faunawet

Geen vergunning, project kan niet gerealiseerd 

worden

Vroegtijdig afstemmen of NB-vergunning en/of mitigerende maatregelen 

vereist zijn

2.6 Samenhang met andere projecten/onderwerpen
Het totale project ‘Beleef de Linies’ bestaat ui 10 deelprojecten. Voor meerdere deelprojecten zal mogelijk het 
bestemmingsplan herzien dienen te worden. Mogelijk kunnen deze gezamenlijk opgenomen worden in één 
nieuw op te stellen bestemmingsplan.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-01-2023 

Kwaliteit

Tijd
Realisatie staat in het collegeprogramma gepland voor 2020.  Via de integrale afweging worden 
middelen gevraagd voor het project Beleef de Linies. Afhankelijk van de prioritering van de raad zal 
bepaald worden of en wanneer de uitkijktoren gerealiseerd kan worden.
Geld
In het verleden zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een uitkijktoren. Vooralsnog 
wordt er van uit gegaan dat deze middelen beschikbaar blijven.

Deelproject Verplaatsing Vossen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Met medewerking van Transportbedrijf Vossen kan een kwalitatief betere entree naar de Kloostertuin 
worden gerealiseerd. 
Tijd
Uitvoering is onzeker. Het is geheel aan Vossen om te bepalen of hij zijn medewerking verleend.
Geld
Voorwaarde voor een eventuele verplaatsing is dat het de gemeente geen geld gaat kosten. Zij 
faciliteert waarbij de hiermee gemoeide kosten (vergunningen et cetera) worden betaald door 
initiatiefnemer.

Deelproject Woningbouw
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2023 

Kwaliteit
In de nieuwe woonvisie met een horizon tot 2022 worden de nog niet tot ontwikkeling gebrachte 
inbreidings- en herstructureringslocaties benoemd. In de nieuwe woonvisie wordt in het bijzonder aandacht 
gevraagd voor het opwaarderen van de bestaande woningvoorraad. Levensloopbestendig, duurzaam en 
betaalbaar zijn hier sleutelbegrippen. In de met Stichting Woonservice IJsselland jaarlijks vast te leggen 
prestatieafspraken ligt de nadruk niet zozeer op nieuwbouw maar op het conditioneren van de bestaande 
woningvoorraad met als ‘ultimum remedium’ vervangende nieuwbouw. 
Prestatieafspraken hebben sinds 2016 een meer verplichte status gekregen. Vanaf 2016 dienen 
gemeenten  te beschikken over een actueel vastgesteld volkshuisvestingsbeleid. Corporaties dienen naar 
redelijkheid een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke volkshuisvestingsopgave. 
Om te voorkomen dat er teveel woningen worden gebouwd –waardoor (op termijn) leegstand dreigt- 
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hebben de Liemerse gemeenten in opdracht van de provincie een Woonagenda vastgesteld. In deze 
agenda zijn per gemeente prognoses van de te bouwen woningaantallen tot en met 2027 opgenomen. 
Volgens deze laatste prognoses (2017) mag de gemeente Doesburg op basis van autonome groei en 
huishoudensprognoses nog maar een beperkt nieuwe woningen toevoegen. De nieuwste voorspellingen 
zijn dat in geheel Gelderland de komende jaren tienduizenden woningen moeten worden bijgebouwd. Niet 
ondenkbaar is dat aan kleinere gemeenten wordt gevraagd om hierin een bijdrage te leveren. In Doesburg 
zouden een aantal inbreidingslocaties (transformatielocaties) hiervoor in aanmerking komen, waarbij we het 
dan hebben over enkele tientallen woningen.   
Op de volgende woningbouwlocaties zijn plannen in voorbereiding, of is men bezig met realisatie: 
1) Koppelweg, 2) Bloemenbuurt De Ooi (PeGe-woningen), 3) Beinum West (particulier 
opdrachtgeverschap), 4) Halve Maanweg, 5) Het  Loddero. 

 

Tijd

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

Project Beleef de Linies
Link naar zaakdossier decos:  ZD 12124
1. Managementsamenvatting
Na het vaststellen van het rapport ‘Beleef de Linies’ in februari 2014 kan begonnen worden met de 
voorbereiding en realisatie van de 10 deelprojecten. Als over een paar jaar de deelprojecten zijn gerealiseerd 
zijn de vestingwerken beter beleefbaar, is de natuur versterkt, zijn er meer toeristen en dagjesmensen die 
cultuurhistorische waarden van Doesburg komen bewonderen en heeft de ondernemend Doesburg een 
impuls gekregen. De doelstellingen die door het College in haar programma zijn omschreven zijn dan 
behaald.
In het project werkt de gemeente samen met de grondeigenaar, dit is Staatsbosbeheer(SBB). De gemeente 
heeft de rol van regisseur, aanjager, ondersteuner, partner en verbinder. De gemeente zet haar kennis, 
capaciteit, vaardigheden en netwerk in om tot een optimaal resultaat te komen.
Naast de rol van de gemeente zal in het proces de invloed van de ondernemers, de burgers en de vele 
organisaties en stichtingen steeds meer zichtbaar worden. In deze vorm van participatie worden de mensen 
aangespoord om zich actief op te stellen en zelf, samen met de gemeente, hun eigen doelstellingen binnen 
het project een plaats te geven.
Drie onderwerpen zijn bepalend voor de voortgang, het uiteindelijk succes en de snelheid van dit project. Er is 
nog ca. € 275.000 uit het stadscontract kleinesteden beleid (KSB3) beschikbaar. Hiermee kan het project 
worden opgestart en kunnen een aantal deelprojecten worden uitgevoerd. Dit is echter onvoldoende om alle 
projecten te realiseren. Daarnaast is vanuit het Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) een bedrag van
ca. € 70.000 in de gemeentelijke begroting beschikbaar voor het verbeteren van de doorstroming van het 
oppervlaktewater bij het tunneltje onder de N317. Dit zal specifiek hiervoor ingezet moeten worden.

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=B1ADF39E5B361C4DB60DCD5F130E3AAC
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Vooral in 2014 en 2015 (maar ook daarna) zal er actief door het bestuur en de ambtelijke organisatie op zoek 
gegaan moeten worden naar financiën.
Als er voldoende middelen beschikbaar zijn kost het vervolgens veel voorbereidingstijd, creativiteit en 
kundigheid om de projecten uit te voeren. Dit vraagt veel van de capaciteit van de gemeentelijke organisatie. 
Daarom wordt ook gebruikt gemaakt van externe adviseurs.
Als laatste is de flora en fauna bepalend. In september 2014 worden de laatste onderzoeken afgerond. Dan 
kan er overleg worden opgestart met het bevoegd gezag over eventuele compensatie of versterking van de 
natuur. De realisatie van de deelprojecten is afhankelijk van de mate en de snelheid waarin de natuur zich 
ontwikkeld. Het voldoen aan een eventuele compensatie-eis is dus essentieel voor de planning en zal als 
eerste project moeten worden opgepakt.
 De planning is dus sterk afhankelijk van financiën, natuurontwikkeling en inzet van de ambtelijke organisatie.
 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2025 

Kwaliteit

Tijd
Het betreft een project met een lange looptijd er is geen deadline die gehaald moet worden. Met name 
aanpassingen in het groen vergen veel tijdl
Geld
Het project vraagt veel financiële middelen. Om alles te kunnen uitvoeren is meer budget nodig. Er is 
een kostenraming beschikbaar.

Project De Blauwe Knoop
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2020 

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

Project Herontwikkeling centrum Beinum
Link naar zaakdossier decos: ZD 15346
Het centrum van Beinum  een kwaliteitsimpuls te krijgen dat het voor een groot aantal jaren kan blijven 
functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum. Er bestaat een concrete wens voor 
nieuwbouw van de Dekamarkt, het realiseren van een woningbouwopgave en de vergroting van de 
parkeeraccommodatie.

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=814826DEC6C54D0392D89F33934FA890
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Een belangrijk beeldbepalend element in het plangebied wordt gevormd door de bestaande sporthal. Zowel 
qua omvang als qua uitstraling bemoeilijkt de sporthal de gestelde opgave. Om deze reden en vanuit 
motieven van accommodatiebeheer wordt allereerst onderzocht wat de toekomst is van de bestaande 
sporthal.
 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-07-2016 Einddatum: 31-12-2023 

Kwaliteit

Tijd

Geld
Volgens de uitvoeringsparagraaf van de ‘Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030’ is het gewenst om 
voor 2020 het centrum van Beinum te ontwikkelen tot een waardig hart van Beinum met een 
voorzieningen- en ontmoetingsfunctie.
Om het definitieve Programma van Eisen (PvE) te kunnen bepalen dient eerst een onderzoek gedaan 
te worden naar de toekomst van de overdekte sportaccommodaties in Doesburg. Dit onderzoek 
bevindt zich in een afrondende fase. Vervolgens kan het PvE voor het centrum bepaald worden en de 
planning geactualiseerd worden. Via de integrale afweging worden middelen gevraagd om te komen 
tot een integraal ontwerp. Afhankelijk hiervan kan de realisatiefase bepaald worden.

Project Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
Link naar zaakdossier decos: ZD 15814
Projectbeschrijving (ontleend aan vastgesteld projectplan)
In 2007 is de woningcorporatie Stichting Woonservice IJsselland verhuisd van locatie Halve Maanweg naar 
locatie De Linie. Vanaf dat moment heeft met regelmaat overleg plaats gevonden over de gewenste 
herontwikkeling van het voormalige kantoor met werkplaats. In de ruimtelijke structuurvisie 2030 van mei 2016 
wordt locatie Halve Maanweg als één van de 10 te trans-formeren locaties genoemd. Bedoeling is om op 
locatie Halve Maanweg 20 tot maximaal 25 meergezinswoningen in de betaalbare huursfeer te realiseren. 
Daarnaast wordt bezien in hoeverre het parkeren kan worden geoptimaliseerd. Niet alleen bewoners en hun 
bezoekers, maar ook bezoekers van de binnenstad zouden hier moeten kunnen parkeren.

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

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

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=D9E4E960872448C6AAB7F3C22A31F82B


76 Gemeente Doesburg

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

De verschillende ontwikkelingsstadia zullen worden besproken in verschillende gremia, waaronder (interne) 
stuurgroep en projectgroep. Daar waar besluitvorming is vereist, wordt een advies hierover -afhankelijk van 
onderwerp en bevoegdheden- voorgelegd aan het College van Burgemeester & Wethouders of aan de 
Gemeenteraad.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2021 

Kwaliteit
In 2007 is de woningcorporatie Stichting Woonservice IJsselland verhuisd van locatie Halve Maanweg 
naar locatie De Linie. Vanaf dat moment heeft met regelmaat overleg plaats gevonden over de 
gewenste herontwikkeling van het voormalige kantoor met werkplaats. In de ruimtelijke structuurvisie 
2030 van mei 2016 wordt locatie Halve Maanweg als één van de 10 te transformeren locaties 
genoemd. Bedoeling is om op locatie Halve Maanweg 20 tot maximaal 25 meergezinswoningen in de 
betaalbare huursfeer te realiseren. Daarnaast wordt bezien in hoeverre het parkeren kan worden 
geoptimaliseerd. Niet alleen bewoners en hun bezoekers, maar ook bezoekers van de binnenstad 
zouden hier moeten kunnen parkeren. 
Omdat locatie Halve Maanweg  een zichtlocatie betreft, die  ‘aanschurkt’ tegen de historische 
binnenstad, is niet alleen voor het deel in eigendom van de corporatie maar voor het totale gebied 
een ruimtelijke verkenning uitgevoerd. Deze verkenning (visie) helpt ons om de transformatie van 
kantoor naar woongebouw in het juiste perspectief te plaatsen. Het moet ons behoeden voor slechte 
keuzes, waarmee ongewild blokkades worden gelegd op eventuele toekomstige  ontwikkelingen in het 
aangrenzende gebied. Of en wanneer dit gebied wordt ontwikkeld is nu niet aan te geven. Dit hangt af 
van de kansen die zich hiervoor op enig moment aandienen.  
Op basis van de vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden heeft Stichting Woonservice 
IJsselland een architectenkeuze gemaakt.  Ontwerpschetsen worden besproken in projectgroep, 
klankbordgroep en voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
Tijd
Naar verwachting zal het gehele proces van planvoorbereiding tot oplevering van woningen, 
parkeerplaatsen c.a. zo’n drie jaar in beslag nemen.
Geld
Op en nabij het ontwikkelingsterrein woekert de Japanse Duizend Knoop. Corporatie en gemeente 
zijn voornemens  dit probleem gezamenlijk op te pakken. Voor het gemeentelijk aandeel in de 
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bestrijdingskosten wordt een projectkrediet aangevraagd.
Project Naar buiten in Beinum
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 22-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
De voorbereiding van dit project is afgerond. We zijn in afwachting van de behandeling van de 
begroting of het aangevraagde investeringskrediet wordt toegekend zodat dit project verder richting 
uitvoering en realisatie kan.
Tijd
Zie opmerking bij Kwaliteit.
Geld
Zie opmerking bij Kwaliteit

Project Omgevingswet
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2016 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
Afhankelijk van het beschikbaar stellen van de middelen bij de integrale afweging en de ambtelijke 
capaciteit zal de kwaliteit van het project bepaald kunnen worden.
Tijd

Geld
Bij de integrale afweging worden middelen gevraagd voor het project.

Project PéGé woningen De Ooi
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit

Tijd

Geld

Project Reconstructie Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat
Link naar zaakdossier decos: ZD 14718
Projectbeschrijving 
In het kader van wegenonderhoud moeten de Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat volledig 
gereconstrueerd worden. Het projectdoel is om de Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat te 
reconstrueren zodat deze wegen onderhoudstechnisch weer 30 à 40 jaar vooruit kunnen. Tevens moet de 
verkeerskundige inrichting van de wegen zo goed mogelijk worden afgestemd op de functie en het gebruik 
van deze wegen. Er bestaat een duidelijke maatschappelijke wens om langs de Zomerweg een vrijliggend 
fietspad in twee richtingen aan te leggen. Dit is een van de 
oplossingsvarianten die wordt onderzocht. 

Fasering 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=17001B6FF0454ADFA7D02F4693766F51
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Door deze opgave in een projectvorm te gieten wordt op een gestructureerde wijze naar een eindresultaat 
toegewerkt. Door tevens gebruik te maken van een adviesbureau wordt optimaal gebruikgemaakt van de 
laatste kennis op gebied van vaktechniek en participatieprocessen. Op 
deze manier is ook de integraliteit van het eindresultaat goed geborgd. 

Projectorganisatie 
De concrete uitwerking van de plannen wordt opgedragen aan een adviesbureau. Samen met enkele 
medewerkers van cluster Stadsontwikkeling vormen zij de projectgroep. Met betrekking tot onder andere de 
voortgang en legt de projectleider verantwoording af aan de projectwethouder en de ambtelijk opdrachtgever. 
Om zoveel mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de herinrichting wordt een klankbordgroep samengesteld. 
Hier wordt het ontwerp voorbesproken. Tussen- en eindproducten, zoals VO, DO en het financieringsvoorstel 
worden ter besluitvorming voorgelegd 
aan het College van Burgemeester en Wethouders. Tevens dient het college een uitvoeringskrediet aan te 
vragen bij de Raad. 

Communicatie 
Met de actorenanalyse wordt in kaart gebracht welke doelgroepen voor het project allemaal in beeld zijn. 
Vervolgens worden die doelgroepen met het model ‘ringen van invloed’ geordend op belangen en de mate 
waarin partijen betrokken worden. In een separaat communicatieplan wordt 
nader uitgewerkt hoe de communicatie tijdens het project wordt vormgegeven. 

Planning 
Het jaar 2016 en het begin van 2017 wordt benut om tot planvorming te komen en tot een financieel sluitende 
projectuitvoering. Wanneer op korte termijn voldoende cofinanciering wordt gevonden, vindt de uitvoering in 
2017 plaats. 

Middelen 
Voor de verschillende fasen wordt op verschillende manier dekking gevonden. Voor de ontwerpfase is budget 
beschikbaar. Voor de realisatiefase wordt deels dekking gehaald uit de bestemmingsreserve wegen. Hiervoor 
dient nog wel een raadsbesluit genomen te worden. Voor 
de uitvoering is beperkte dekking gevonden in de bestemmingsreserve wegen en vanuit subsidie. Voor het 
gros van de uitvoeringskosten zal de Raad een krediet ter beschikking moeten stellen.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-04-2016 Einddatum: 01-07-2020 

Kwaliteit

Tijd

Geld

Project Restauratie en herbestemming Commanderije
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-02-2014 Einddatum: 01-07-2021 

Kwaliteit



79 Gemeente Doesburg

Het oude zaalhuis wordt gerestaureerd met een financiering van de Ridderlijke Duitse Orde. Er is een 
erkend restauratieaannemer bij betrokken. 
 
Tijd
De totale restauratie en het verhuizen van het Lalique museum hier naar toe is bijgesteld naar 1 juli 
2021.
Geld
De eigenaar heeft in het kader van functioneel erfgoed subsidie toegekend gekregen van de 
provincie. Met deze subsidie kan het oude gedeelte van de Commanderije worden gerestaureerd. 

Project Revitalisering bedrijventerrein Beinum
Link naar zaakdossier Decos: ZD 15824
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-09-2015 Einddatum: 01-09-2019 

Kwaliteit

Tijd

Geld

Project Vitale Binnenstad
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 01-01-2022 

Kwaliteit
Behoud van een aantrekkelijke (binnen)stad voor zowel bewoners als bezoekers. Dit trachten wij in 
samenwerking met ondernemers te bereiken door: 

 Het opwaarderen van het Kernwinkelgebied
 Het herinrichten van parkeerplaats Kloostertuin

Wij willen dat de stad zich gastvrij presenteert en zich mede daardoor jaarlijks mag blijven verheugen 
op een grote schare bezoekers. Bezoekers dragen bij aan een grotere omzet voor onze middenstand, 
horecagelegenheden, musea en galerieën. Het zorgt voor meer en blijvende lokale werkgelegenheid. 
Maar ook zorgt het ervoor dat de (binnen)stad zijn levendigheid behoudt 
 
Tijd

Geld
Met de herinrichting van kernwinkelgebied en Kloostertuin is veel geld gemoeid. Een deel van de 
kosten wordt gefinancierd uit de MIA, Watertakenplan (riolering wordt gelijktijdig vervangen) en door 
verkoop van bouwgrond aan de twee supermarkten, die te kennen hebben gegeven hun winkels te 
willen uitbreiden. 
Voor het resterende deel moet een projectkrediet worden aangevraagd (najaar 2020) .

Project Woningbouw Beinum West
Link naar zaakdossier decos: ZD 08895

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=34CFE0CA6BD64FA7863DB1859AA55689
http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=98E9354AF9CB48AA89A0693477C32402
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Rond 2008 is de gemeente in samenwerking met Stichting Woonservice IJsselland gestart met de 
planvoorbereiding voor woningbouw op uitbreidingslocatie Beinum West. In de periode 2010 - 2016 zijn door 
de woningcorporatie circa 150 eengezinswoningen gerealiseerd in de sociale huur- en goedkope 
koopsector. Daarnaast voorzien de woningbouwplannen in de realisatie van circa 50 vrije sectorwoningen in 
twee ontwikkelingsfasen op aan particulieren te verkopen kavels die in grootte variëren van 350 tot 800 m2 
(De Strijp). Als gevolg van de financiele crisis zijn er tot 2017 slechts enkele kavels verkocht. Dit was reden 
om de 2de ontwikkelingsfase tot nader order te temporiseren. Thans ( 2018) merken wij een toenemend 
consumentenvertrouwen en een grotere vraag naar met name grotere bouwkavels. Dit zijn redenen  om 
met voortvarendheid de 2de fase (De Strijp - De Kilder) voor te bereiden. In deze 2de fase worden kavels 
uitgegeven van minimaal 400 tot maximaal 800 m2 (maximaal 25). De voorverkoop (het voorwaardelijk 
reserveren van een kavel) is eind mei 2018 gestart. De woonconsument krijgt aan De Strijp - De Kilder meer 
ontwerpvrijheid en wordt uitgedaagd om zijn woning geheel energieneutraal te ontwerpen. Als tegenprestatie 
krijgt de consument een korting op de grondprijs van € 20 per m2.
De hernieuwde uitgifte resulteert in een 5de wijziging van de Financiele Grondexploitatie. De tweede fase, 
waarin .... m2 aan woonkavels wordt uitgegeven, vraagt nog een forse investering in het woon- en bouwrijp 
maken.  Met het bouwrijp maken wordt in de herfst van 2018 gestart.
 
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2008 Einddatum: 31-12-2022 

Kwaliteit
Het consumentenvertrouwen lijkt na de crisisjaren weer helemaal terug. Wij constateren dit aan de 
hand van een toenemende belangstelling voor vrije sector kavels, nadat eerder door u is besloten de 
kavelprijs te verlagen en de keuze in kavels te vergroten door bouwkavels aan De Kilder / De Strijp in 
exploitatie te nemen.  Aan De Kilder / De Strijp worden kavels aangeboden in grootte variërend van 
400 tot 800 m2 aangeboden. Aan de Strijp zijn modernere (kubusachtige) woningen toegestaan. De 
zelfbouwer wordt gestimuleerd om zijn woning volledig energieneutraal (nul-op-de-meter) te 
realiseren. Wanneer de woning hieraan voldoet wordt met terugwerkende kracht een korting op de 
kavelprijs aan hem/haar verleend.
Tijd
In de grondexploitatie wordt ervan uitgegaan dat de laatste kavels in 2023 worden verkocht.  Met de 
toenemende belangstelling voor kavels maken wij de inschatting dat mogelijk al eerder de laatste 
kavel wordt verkocht.
Geld
Op 28 juni 2018 is de 5de wijziging van de financiële grondexploitatie vastgesteld. De kosten zijn 
begroot op   € 8.550.000, de opbrengsten op € 8.450.000, zodat rekening wordt gehouden met een 
negatief bedrijfsresultaat van € 100.000.  Dit negatieve resultaat is opgenomen in een zogenaamde 
verliesreserve. Deze reserve was in 2012 in eerste instantie -ingegeven door de financiële crisis-  
gesteld op € 900.000 .    

Sociale projecten

Maatregelen
Project Doesburg Werkt!
Link naar zaakdossier Decos: ZD 17203
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2022 

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=B39564BE00DF42E6B6F352DE5D275D69
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Kwaliteit

Tijd
Het klantenbestand van mensen in de bijstand is inmiddels gedaald van 380 bij de start van het 
project tot 305. Daarmee is de doelstelling van dit project gerealiseerd. Uiteraard wordt ingezet op een 
verdere daling van het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering
Geld

Project IKC Anne Frank
Link naar zaakdossier decos: ZD 17234
Aanleiding
In het collegeresultatenprogramma 2014-2018 is opgenomen dat er drie Integrale Kindcentra’s (IKC’s) in 
Doesburg moeten worden gerealiseerd. Daarmee wordt de opgave van toekomstbestendigheid van het 
onderwijs in Doesburg en inhoudelijk een doorlopende leerlijn gefaciliteerd. De eerste twee IKC’s zijn 
gerealiseerd, de realisatie van het derde IKC is on hold gezet na aanbesteding waarbij o.a. een financieel 
tekort is gebleken. Hiervoor is een hernieuwde projectaanpak opgesteld.
Opgave
De opgave is het afronden van het traject om 3 sterke scholen toekomstbestendig te maken en te realiseren. 
Concreet betekent dit dat hiervoor nog de 3de en laatste IKC moet worden gerealiseerd. De 
duurzaamheidsambitie uit de MIA wordt gelijktijdig meegenomen uit kosten en efficiency overwegingen. Dit 
wordt integraal opgepakt. Daarnaast dienen de verplichtingen jegens Horizon locatie Ooi vanuit 
onderwijshuisvesting te worden nagekomen. Ook dit is opgenomen in de projectaanpak.
Projectorganisatie
De concrete uitwerking van de plannen is opgedragen aan het Team Sociaal Domein in combinatie met het 
Team Fysiek Domein. Deze koppeling in project- en stuurgroep is gemaakt om zowel de beleidsinhoudelijke 
deskundigheid vanuit onderwijs en sociaal domein te combineren met de deskundigheid inzake het doorlopen 
van een bouwopgave. Over de voortgang en andere relevante aspecten legt de projectleiding verantwoording 
af aan de projectwethouders en ambtelijk opdrachtgevers. Deze vier personen aangevuld met de projectleider 
vormen samen de Stuurgroep. Om goede communicatie, afstemming en draagvlak te borgen wordt een 
werkgroep ingericht waarin de externe betrokkenen plaatsnemen, zoals het schoolbestuur en 
kinderopvangorganisatie.
Ontwerp en ontwerpdetails/afwegingen worden in deze groep besproken. Tussen- en eindproducten, zoals 
VO, DO en financieringsvoorstel worden na verkregen instemming van de Stuurgroep- ter informatie 
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouder. Ook de raad wordt tussentijds over de 
voortgang geinformeerd.
Communicatie
De projectleider is verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig verstrekken van relevante informatie aan de 
verschillende actoren. De projectorganisatie borgt de betrokkenheid en informatiestroom richting de diverse 
stakeholders. Met het schoolbestuur en kinderopvangorganisatie wordt de communicatie richting ouders (en 
eventuele media) ook onderling afgestemd.
Met betrekking tot het definitief ontwerp en de daadwerkelijke bouwactiviteiten is het van belang om vooraf de 
omwonenden optimaal te informeren over de aard van de plannen en wanneer en in welke vorm de 
werkzaamheden zullen plaatsvinden. De communicatieadviseur is hiertoe ook betrokken in het projectteam en 
het uitwerken van het communicatieplan.

http://3-app007/decosweb/aspx/item.aspx?I=50CCC223CC5148E78BBB6F99BF84528E
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Financiën
De inschatting is dat de ambtelijke inzet, van met name medewerkers van het team social domein en fysiek 
domein inclusief projectleider circa 876 uur bedraagt. De kosten voor de planvoorbereiding en de hiervoor in 
te huren expertise worden gedekt uit het beschikbare budget. De totale projectkosten zijn nog onzeker. Dit 
houdt verband met het opnieuw bezien van de technische en financiële haalbaarheid van o.a. de 
duurzaamheidsambitie, de subsidiemogelijkheden en eventuele optimalisaties en mogelijke bijdragen vanuit 
schoolbestuur en kinderopvangorganisatie.

Zodra de ontwerpvarianten in de definitie en ontwerpfase in samenspraak met de technisch adviseurs (en 
schoolbestuur) nader zijn uitgewerkt kan hier meer zekerheid over worden gegeven.
De resterende kredieten (inclusief aanvulling vanuit het jaarrekening resultaat) onderwijsreserve beschouwen 
wij daarbij als taakstellend, aangevuld met het budget voor duurzaamheid op basis van een nader te nemen 
raadsbesluit over inzet van de MIA middelen inclusief cofinanciering vanuit het schoolbestuur en eventuele 
provinciale subsidie.
De investeringskosten worden daarmee gedekt uit:
- reserve onderwijshuisvesting: bestaand budget
- restant budget 2016 sociaal domein
- MIA bijdrage gemeente
- cofinanciering onderwijs
- eventuele cofinanciering Gelders Energie Akkoord
Planning
De raad wordt na de zomer geinformeerd over het hernieuwd oppakken van de opgave. Daarbij moet ook een 
raadsbesluit worden genomen inzake de duurzaamheidsmaatregelen en beschikbaarstellen van middelen uit 
het MIA daarvoor. Het definitief ontwerp zal medio december 2017 door de stuurgroep worden vastgesteld 
waarna de aanbesteding opnieuw kan worden uitgezet. Voorjaar 2018 kan dan worden gestart met de 
werkzaamheden met een afronding (inclusief verduurzaming) schoolvakantie zomer 2018.
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Gerealiseerd.
Tijd

Geld

Project Inrichting voorportaal sociaal domein
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-05-2017 Einddatum: 30-11-2020 

Kwaliteit

Tijd
De naam Voorportaal is aangepast in Vraagbaak. De Vraagbaak is mei 2019 gestart. De komende tijd 
wordt er gewerkt aan de verfijning van de inrichting van de Vraagbaak.
Geld
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Stand van zaken lopende investeringskredieten 
(financieel)

Bedragen x €1.000Stand van zaken investeringen
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Investering BGR 2019 na wijziging Realisatie 2019 Saldo 2019

Lasten

70026125 Digitale 
dienstverlening en 
digitaal werken DD&DW

141 114 27

70026128 Digikoppeling 
adapter en Servicebus

41 3 39

70026129 ICT fysiek 
domein

58 6 52

71028002 
Vervangingsinvestering 
Electrotrucks stadswerf

67 66 1

71040002 Herinrichting 
bestuursvleugel

125 79 47

71041001 Digitale 
dienstverlening en 
digitaal werken

100 0 100

71104001 Revitalisering 
bedrijventerrein Beinum

1.315 1.048 266

71104002 Reconstructie 
Zomerweg, Eekstraat en 
Nieuwe Eekstraat

3.036 65 2.971

71111000 Beheerplan 
OV 2017-2020 Masten

169 24 145

71111001 Beheerplan 
OV 2017-2020 
Armaturen

446 15 432

71152000 
Herontwikkeling 
Koppelweggebied

172 100 72

71179000 
Uitv.beleidsplan spelen 
bewegen en ontmoeten

90 11 79

71241003 Investering 
riolering 2019 (AT 40 
jaar)

2.822 681 2.141

71241004 Investering 
riolering 2019 (AT 15 
jaar)

6 3 3

71241005 Investering 100 15 85
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riolering 2019 (AT 5 jaar)

71314000 Project 
woningbouwlocatie 
Koppelweg 14

3 0 3

72110001 
Verkeersveiligheidsplan

66 79 -13

76700001 ICT-3 Ds 23 20 3

77220046 Pompen en 
installatie 
bergbezinkbasin 
Verheullweg

43 0 43

78100107 
Ontwikkelingen 
Turfhaven

85 27 58

Totaal Lasten 8.909 2.356 6.554

Baten

71104001 Revitalisering 
bedrijventerrein Beinum

160 0 160

71104002 Reconstructie 
Zomerweg, Eekstraat en 
Nieuwe Eekstraat

83 0 83

71241003 Investering 
riolering 2019 (AT 40 
jaar)

112 0 112

71314000 Project 
woningbouwlocatie 
Koppelweg 14

127 0 127

72110001 
Verkeersveiligheidsplan

-190 0 -190

78100107 
Ontwikkelingen 
Turfhaven

-35 0 -35

Totaal Baten 257 0 257

Resultaat -8.652 -2.356 -6.297
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Kleurenstatus investeringen
Doelstellingen
Lopende investeringen

Maatregelen
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017 

Kwaliteit
De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening worden gerealiseerd op basis van 
een routeboek, advies architectuurgroep en vastgestelde ICT-plannen door de stuurgroep.
Tijd
De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening worden uitgevoerd op basis 
van vastgestelde planningen en verloopt goed. De architectuurgroep bewaakt de planning en kan 
alleen door de stuurgroep bijgesteld worden.
Geld
Middelen dienen ter beschikking te blijven om verdere ontwikkelingen van digitaal werken en 
dienstverlening uit te dekken. Kredieten en budgetten worden bewaakt door de budgethouder en-
beheerder in overleg met de architectuurgroep en verloopt goed. De middelen zijn tot heden nog 
toereikend om een aantal ambities op gebied van digitale dienstverlening en digitaal werken te 
kunnen realiseren. Naar verwachting is de omvang van dit specifieke krediet dan ontoereikend. Er 
is een herverdeling in voorbereiding over de bestaande kredieten en waar nodig zal de raad om 
aanvullende middelen worden gevraagd.

70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
De gewenste technische aanpassingen voorgesteld door de architectuurgroep worden binnen het 
vastgestelde programma door de stuurgroep gerealiseerd.
Tijd
De implementatie van technische maatregelen verloopt conform planning en wordt bewaakt door de 
architectuurgroep. 
De maatregelingen maken onderdeel uit van een vastgesteld programma en de planning kan alleen 
door de stuurgroep bijgesteld worden.
Geld
De financiële middelen zijn nog toereikend om de boogde doelen te realiseren door de 
architectuurgroep. 
Middelen dienen ter beschikking te blijven om verdere ontwikkelingen van digitaal werken en 
dienstverlening uit te dekken.

70026129 ICT fysiek domein
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020 
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Kwaliteit
De beoogde resultaten en doelen voorgesteld door de architectuurgroep worden binnen het 
vastgestelde programma door de stuurgroep gerealiseerd. 
De implementatie van de omgevingswet maakt hier geen onderdeel van uit en is een apart project 
binnen het Fysiek Domein.
Tijd
De beoogde doelen verlopen conform planning en wordt bewaakt door de architectuurgroep. 
De maatregelingen maken onderdeel uit van een vastgesteld programma en de planning kan alleen 
door de stuurgroep bijgesteld worden. 
De implementatie van de omgevingswet maakt hier geen onderdeel van uit en is een apart project 
binnen het Fysiek Domein.
Geld
De financiële middelen zijn nog toereikend om de boogde doelen te realiseren door de 
architectuurgroep. 
Voor het project omgevingswet worden nieuwe ICT middelen aangevraagd.

71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 11-01-2019 Einddatum: 08-07-2019 

Kwaliteit

Tijd
Nieuwe voertuigen zijn uitgeleverd.
Geld

71040002 Herinrichting bestuursvleugel
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 09-07-2018 

Kwaliteit
Het ontwerp  voor de herinrichting van de raadzaal is goedgekeurd en de voorbereidingen zijn in gang 
gezet. 
Het ontwerp voor de tochtsluis is in de stuurgroep goedgekeurd, de voorbereiding is in gang gezet.
Tijd
Het project is met een jaar uitgesteld. De oplevering staat nu gepland op 1 april 2021.
Geld

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 11-01-2019 

Kwaliteit
De beoogde resultaten en doelen voorgesteld door de architectuurgroep worden binnen het 
vastgestelde programma door de stuurgroep gerealiseerd.
Tijd
De beoogde resultaten en doelen verloopt conform planning en wordt bewaakt door de 
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architectuurgroep. 
De maatregelen maken onderdeel uit van een vastgesteld programma en de planning kan alleen door 
de stuurgroep bijgesteld worden.
Geld
De financiële middelen zijn nog toereikend om de boogde programmadoelen te realiseren door de 
architectuurgroep.

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 26-07-2017 Einddatum: 01-07-2019 

Kwaliteit

Tijd

Geld

71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit

Tijd
De einddatum wordt 31 juli 2020 i.p.v. de eerder beoogde 31 december 2019.  
Gevolgen uitspraak PAS. Tijdens de werkzaamheden van dit project zullen er uitstoot van NOx 
emissies ontstaan. Om het totale effect van deze emissiebronnen op de stikstofdepositie op de 
nabijgelegen Natura 2000 gebieden te berekenen is de rekentool AERIUS toegepast. Door 
BMDAdvies is een notitie opgesteld en vrijgegeven d.d. 11 oktober 2019.   In deze berekening is 
gebleken dat het effect op de nabijgelegen natura hoger is dan toegestaan. Dit betekent dat het 
project op dit moment niet direct is toegestaan. Om toestemming te kunnen verkrijgen moet er een 
ecologische voortoets worden opgesteld. Op basis van deze toets kan worden bepaald of een 
vergunning verleenbaar is. 
Gevolgen uitspraak PFAS. Extra analyses van eerder verricht bodemonderzoek zijn nodig om te 
bepalen dat we de toegestane hoeveelheid PFAS niet overschrijden. Landelijk worden projecten 
vertraagd omdat deze extra analyses van de grond noodzakelijk zijn. Kosten lopen hoog op, 
wachttijden voor de analyses zijn langer dan gebruikelijk. Grondbanken en grondverzetbedrijven 
willen straks niet met de grond blijven zitten waarmee ze niets kunnen. Zij zijn dus zeer terughoudend 
of kiezen er voorlopig voor helemaal geen grond in te nemen. Ondernemers die dat wel doen vragen 
hogere tarieven.   
 
Geld
De financiële gevolgen van deze wettelijke aanpassingen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.  Na 
uitkomsten van de inmiddels uitgezette vervolgopdrachten zal dit meer inzicht gaan geven.

71111000 Beheerplan OV 2017-2020 Masten
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017 
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Kwaliteit
Keuzes type masten gemaakt.
Tijd
Het tempo van vervanging loopt achter t.o.v.  de planning  van het beheerplan 2017-2020; dit is het 
gevolg van (tijdelijk) capaciteitsgebrek.
Geld

71111001 Beheerplan OV 2017-2020 Armaturen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017 

Kwaliteit
Keuzes zijn gemaakt.
Tijd
Het tempo van vervanging loopt achter t.o.v.  de planning  van het beheerplan 2017-2020; dit is het 
gevolg van (tijdelijk) capaciteitsgebrek.
Geld

71111002 Beheerplan OV 2021-2024 Masten
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2023 

Kwaliteit

Tijd

Geld

71111003 Beheerplan OV 2021-2024 Armaturen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2023 

Kwaliteit

Tijd

Geld

71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 01-10-2017 

Kwaliteit
De nieuw te bouwen Tennis accommodatie voldoet aan de door de gemeente gestelde 
randvoorwaarden 
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Tijd
Accommodatie is in het najaar van 2019 opgeleverd
Geld

71179000 Uitv.beleidsplan spelen bewegen en ontmoeten
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-01-2019 

Kwaliteit

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

71241003 Investering riolering 2019 (AT 40 jaar)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 10-04-2019 

Kwaliteit

Tijd

Geld
Investering staat op negatief maar heeft te maken met het nog niet overgehevelde budget door FBB. 
 Uitgaven lopen volgens planning. 

71241004 Investering riolering 2019 (AT 15 jaar)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 10-04-2019 

Kwaliteit

Tijd

Geld
Door het (te) vroeg afsluiten van het krediet Renovatie RG Broekhuizen zijn kosten die voor dit krediet 
bestemd waren geboekt op 712410004.  I.o.m. FB (Wilma) zijn deze kosten overgeboekt naar 
712410003.

71241005 Investering riolering 2019 (AT 5 jaar)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 10-04-2019 

Kwaliteit

Tijd



91 Gemeente Doesburg

Geld
Investering staat op negatief maar heeft te maken met het nog niet overgehevelde budget.  Uitgaven 
lopen volgens planning. 

71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 11-01-2019 

Kwaliteit
Eind 2018 is een projectkrediet beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke planvoorbereidingskosten, 
waaronder reeds gemaakte kosten voor sloop van de opstallen en het uitvoeren van 
bodemonderzoeken. Medio 2019 wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Rond de jaarwisseling 
2019-2020, zo is de verwachting, kan de gemeentegrond worden overgedragen. De voorwaarden 
waaronder dit gebeurt zijn vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst.
Tijd
IJs en weder dienende kan in de 2de helft van 2020 worden gestart met de eerste bouwfase.
Geld
Het gevraagde projectkrediet van € 23.000 moet worden gezien als een voorschot. De nu gemaakte 
en nog te maken kosten worden uiteindelijk (vrijwel) geheel betaald uit de verkoop opbrengst 
bouwgrond. In het kredietvoorstel wordt rekening gehouden met een maximaal tekort van afgerond € 
2.000 (€ 2.133)

72110001 Verkeersveiligheidsplan
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017 

Kwaliteit
Uitvoering loopt conform planning
Tijd
Uitvoering loopt conform planning
Geld

76700001 ICT-3 Ds
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017 

Kwaliteit
De beoogde resultaten en doelen voorgesteld door de architectuurgroep worden binnen het 
vastgestelde programma door de stuurgroep gerealiseerd.
Tijd
De beoogde resultaten en doelen verlopen conform planning en worden bewaakt door de 
architectuurgroep. 
De maatregelen maken onderdeel uit van een vastgesteld programma en de planning kan alleen door 
de stuurgroep bijgesteld worden.
Geld
De financiële middelen zijn nog toereikend om de boogde doelen te realiseren door de 
architectuurgroep binnen het Sociaal Domein.

77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg
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Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 24-10-2017 

Kwaliteit
Project is voor een deel gereed. 
Tijd
Project wordt in 2018 afgerond.
Geld

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
Startdatum: 24-10-2017 

Kwaliteit
Met uitzondering van trap- en hellingbaan zijn alle voorzieningen en maatregelen, waarvoor de 
gemeente initiatiefnemer is getroffen. 
Over uitstraling en indeling van het voozieningengebouw in de GTW-loods zijn afspraken gemaakt 
met de eigenaar LOC 17 BV  
Tijd
Met instemming van het Waterschap kan mogelijk in de tweede helft van 2019 worden gestart met de 
aanbesteding van trap en hellingbaan tegen de fietsdijk. Voor het voorzieningengebouw is de 
gemeente afhankelijk van de voortgang die LOC17 BV maakt in het opknappen van de loods. Naar 
het zich laat aanzien duurt dit langer dan verwacht. Was aanvankelijk de gedachte dat medio 2020 dit 
gebouw wordt opgeleverd. Meer waarschijnlijk wordt dit nu 2021.
Geld
De gemeentelijke investeringen in trap- en hellingbaan kan worden bekostigd uit het hiervoor 
gereserveerde budget
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Kleurenstatus reserves
Doelstellingen
Reserves

Maatregelen
79101001 Algemene reserve
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld

79101002 Algemene reserve
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Tijd

Geld

79102002 Bestemmingsreserve opleidingen personeel
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Geld
saldo 17 september 2019 0.

79102009 Bestemmingsreserve Arbeidsintegratie
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Geld
Conform jaarrekening 2018 staat er een saldo van € 93.031.

79102015 Bestemmingsreserve arbeidsvoorwaardenmaatregelen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Tijd

Geld
Saldo bedraagt per 31-12-2018: € 53.000. Hieraan wordt jaarlijks een bedrag van € 5.000 
toegevoegd.  Aan deze reserve wordt jaarlijks een bedrag van €2.500 onttrokken i.v.m. 
personeelsverzekering. 
Gesprekken met de OR over besteding hierover zijn gaande. 
 

79102034 Bestemmingsreserve GBA audit
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Geld
In de bestemmingsreserve bevindt zich thans een bedrag ad € 18.000. In te zeten voor de 
aankomende ENSIA zelfevaluatie BRP en PNIK. (Basisregistratie personen en paspoort- en 
rijbewijzen)
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79102044 Bestemmingsreserve kapitaallasten
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld

79102047 Bestemmingsreserve verkiezingen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Geld
In de bestemmingsreserve bevindt zich thans een bedrag ad € 38.000. Hieruit zal € 6500 
overgeheveld worden naar de kostenpost verkiezingen.  Dit ivm met het feit dat wij twee verkiezingen 
hebben gehad in 2019.

79102048 Bestemmingsreserve gladheidsbestrijding
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld

79102051 Bestemmingsreserve mobiliteitsfonds parkeercapaciteit
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

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

79102057 Bestemmingsreserve openbare verlichting
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld
Geconstateerd is dat de realisatie achterloopt op de planning in het beheerplan, wegens personele 
aangelegenheden.

79102058 Reserve Huisvesting basisonderwijs (IHP)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Geld

79102059 Reserve speeltoestellen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld
Momenteel wordt er invulling gegeven aan een pilot, als onderdeel van het beleidsplan spelen, 
bewegen en ontmoeten. Na evaluatie van de pilot moet een beheerplan worden opgesteld, waarin 
o.a. de resultaten van de pilot worden verwerkt. Onderdeel van dit beheerplan zal een 
uitvoeringsplan/meerjarenplan zijn. In afwachting van het opstellen van dit beheerplan moet de 
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huidige reserve in stand worden gehouden. Deze reserve zal, met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid, te zijner tijd hard nodig zijn om invulling te kunnen geven aan het uitvoeringsplan. 
Tevens komt de dekking van de pilot uit de reserve, ook dat is een reden dat de reserve in stand 
gehouden moet worden. 
Voor een reserve is het zaak dat er een actueel beheerplan is, zoals aangegeven is dat nu niet het 
geval. Het is dus zaak om direct na afronding van de pilot te starten met het opstellen van het 
beheerplan.

79102060 Reserve BUIG-Budget (inkomensdeel WWB)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur

Geld
Vanaf 2019 wordt jaarlijks een storting van €100.000 in de reserve BUIG geraamd. (Dit was voor 2019 
€200.000)

79102061 Reserve decentralisaties
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Geld
Deze blijft ongewijzigd.

79102064 Reserve exploitatie riolering
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld
Kan deze reserve niet raadplegen. Toetsing door mij niet mogelijk.

79102066 Reserve Meerjaren InvesteringsAgenda (MIA)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Tijd

Geld
Momenteel wordt de MIA geëvalueerd. De aanvankelijk ingeschatte cofinancieringsmogelijkheden 
blijken niet haalbaar. De bestemmingsreserve MIA is daarmee niet toereikend om de MIA volledig te 
kunnen realiseren en zal eventueel moeten worden aangevuld, mede afhankelijk van de bestuurlijke 
ambities.

79102067 Reserve egalisatie afvalstoffenheffing
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld
In deze reserve zit € 0,00 er wordt ook niets uit betaald.

79102068 Reserve overgehevelde midddelen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Geld

79102069 Bestemmingsreserve Presikhaaf bedrijven
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur
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Geld
Conform de  jaarrekening 2018 staat er een saldo van € 153.000,- .

79102070 Bestemmingsreserve digitaal werken
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Geld
Middelen dienen ter beschikking te blijven om verdere ontwikkelingen van digitaal werken en 
dienstverlening uit te dekken. 
Kredieten en budgetten worden bewaakt door de budgethouder en-beheerder in overleg met de 
architectuurgroep/stuurgroep en verloopt goed.

79102071 Bestemmingsreserve inrichtingsplan Sociaal Domein
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Tijd

Geld
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Kleurenstatus voorzieningen
Doelstellingen
Voorzieningen

Maatregelen
79103003 Voorziening wegen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Kwaliteit
Dit jaar heeft een weginspectie plaatsgevonden. Vanwege personele aangelegenheden is het proces 
vertraagd om te komen tot een voorstel voor Groot Onderhoud. Dat wordt verwacht aan het begin van 
het tweede kwartaal 2020. Momenteel wordt eraan gewerkt om de theoretische vervangingsopgave 
om te zetten naar een praktische.
Tijd

Geld

79103016 Voorziening onderhoud gemeentegebouwen
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur

Kwaliteit
Wij constateren steeds vaker achterstallig onderhoud aan gebouwonderdelen (daken, ramen en 
kozijnen), ook de installaties van de verschillende gebouwen vertonen vaker storingen en gebreken, 
deze zijn aan vervanging toe. De gewenste kwaliteit kan op de korte termijn niet gehaald 
worden. Extra middelen zijn noodzakelijk. Hierover is begin dit jaar de raad geïnformeerd. 
 
Tijd

Geld
Bij de kadernota is besloten om de jaarlijkse dotatie met € 150.000,= te verhogen, hierdoor zal de 
voorziening toereikend moeten zijn om uitvoering te kunnen geven aan de MJOP's. Voor 2019 
hebben wij geconstateerd en melding gedaan van het feit dat de voorziening onder de nullijn uitkomt. 
Omdat dit niet is toegestaan zal de voorziening aangevuld moeten worden. Gezien de lopende 
MJOP's stellen wij voor een budget van € 185.000,- toe te voegen aan de voorziening onderhoud 
gemeentelijke gebouwen.  

79103018 Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Kwaliteit

Tijd

Geld
31-12-2018 saldo voorziening €477.000,-.  Hieruit moet wachtgeld voormalig wethouders worden 
betaald. Hierin wordt een extra bedrag gestort doordat nieuwe wethouders na 3 maanden een 
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wachtgeldrecht opbouwen voor 2 jaar.
79103035 Voorziening onderhoud overige elementen openbare ruimte
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Kwaliteit
Eén van de maatregelen in 2019 is het opstellen van een onderhoudsplan voor civieltechnische 
kunstwerken. Hier is Dieder van Essen als beleidsadviseur voor verantwoordelijk. Deze voorziening 
moet aan hem gekoppeld worden.
Tijd

Geld
Voorziening is geblokkeerd  i.v.m. het ontbreken van een actueel beheerplan. Nadat er een nieuw 
beheerplan is opgesteld en geaccordeerd door de raad kan deze voorziening weer worden opgesteld.

79103045 Voorziening wachtgeldverplichtingen eigen personeel
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Kwaliteit

Tijd

Geld
Stand van deze voorziening per 31-12-2018 is € 0. De jaarlijks terugkomende arbeidskosten van 
vergelijkbare omvang komen ten laste van de exploitatie. Daarom hoeven er geen middelen in deze 
voorziening worden opgenomen.  Kosten worden opgevangen binnen het budget voor frictiekosten 
van € 175.000.

79103049 Voorziening niet gerealiseerde kapitaallasten riolering
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Kwaliteit

Tijd

Geld
Kan deze voorziening niet raadplegen.  Accordering door mij niet mogelijk

79103050 Voorziening Complex De Ark
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Boone Arthur

Kwaliteit

Tijd

Geld
Kan worden afgesloten.  Alle kosten zijn gerealiseerd.

79103054 Vrz. onderhoud Turfhaven (incl. camperplaatsen)
Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
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Kwaliteit
De haven brengt (vooralsnog) te weinig op om een onderhoudsreserve te kunnen vormen. Om het 
nodige onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen uitvoeren op enig moment, is/wordt een 
onderhoudsfonds opgericht, waarin idealiter elk jaar een bedrag van tenminste € 20.000 wordt 
gedoteerd
Tijd

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

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AU Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BBV Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF BTW Compensatie Fonds

BHV Bedrijfshulpverlening

BIB Begroting In Balans

BNG Bank Nederlandse Gemeenten

BOS Buurt, Onderwijs, Sport

BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

BSI Breedte Sport Impuls

CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin

CROW
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de 
verkeerstechniek.

FTE

FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een 
functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. 
Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 
36 = 21,6 uur.

GBA Gemeentelijke Basis Administratie

GISV
G

Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed

GO Georganiseerd Overleg
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GR Gemeenschappelijke Regeling

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan

HRM Human Resource Management

I Incidenteel

IHP Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)

iNUP Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid

IOAW Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers

IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

IPO Inter Provinciaal Overleg

KCA Klein Chemisch Afval

KSB Kleine Steden Beleid

MIA Meerjaren Investerings Agenda

MER Milieu Effect Rapportage

MOP Meerjaren Onderhouds Programma

NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

OBS Openbare Basisschool

BBS Bijzondere Basisschool

OR Ondernemingsraad

OZB Onroerende zaakbelastingen

S Structureel

SPP Strategisch personeelsplan

SiSa Single information Single autdi

Turap Tussentijdse rapportage

VGGM Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
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vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB Vennootschapsbelasting

WIJ Wet Investeren in Jongeren

WIN Wet inburgering Nieuwkomers

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

WTPO Watertakenplan Olburgen

WWB Wet Werk en Bijstand

 
 
Gehanteerde afkortingen teams:

Oud
SO
SB
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
BMO
FBB
FDIZ
Nieu
w
BV
KCC
LO
SBP
Staf
W&I
WOR
Z&O

Teamindeling tot 1 juli 2019
Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Samenleving beleid en ontwikkeling
Samenleving uitvoering
Samenleving processen, administratie en control
Publieksbureau
WOZ/Heffingen
Bestuur en Management Advies
Bestuur en Management Ondersteuning
Financieel Beleid en Beheer
Facilitaire dienstverlening en interne Zaken
Teamindeling per 1 juli 2019
Bedrijfsvoering
Klant Contactcentrum
Leefomgeving
Strategie, Beleid en Projecten
Staf
Werk en Inkomen
Wonen, Ondernemen en Recreëren
Zorg en Ondersteuning
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Lasten en baten per taakveld
Bedragen x €1.000Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
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 Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na 

wijziging

Realisatie 2019 Saldo 2019 Budgetbijstelling NJN 

2019

Lasten

0.1 Bestuur 963 821 773 48 215

0.10 Mutaties reserves 2.436 979 0 979 230

0.11 Resultaat van de 
rekening van baten en 
lasten

-54 0 0 0 0

0.2 Burgerzaken 342 321 315 6 -12

0.4 Overhead 4.981 5.645 3.975 1.670 119

0.5 Treasury 0 1 0 1 0

0.61 OZB woningen 145 147 140 7 0

0.62 OZB niet-woningen 11 5 7 -1 0

0.64 Belastingen Overig 116 140 131 9 0

0.8 Overige baten en 
lasten

-37 -658 7 -665 0

1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer

745 774 763 11 0

1.2 Openbare orde en 
veiligheid

360 292 286 6 7

2.1 Verkeer en vervoer 1.489 1.401 1.266 136 28

2.2 Parkeren 74 63 62 1 5

2.3 Recreatieve havens 82 77 87 -10 0

2.4 Economische havens 
en waterwegen

0 0 0 0 0

2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 0 0

3.1 Economische 
ontwikkeling

124 111 102 10 0

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

46 0 1 -1 0

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

16 16 16 0 0

3.4 Economische 
promotie

245 188 169 19 -3

4.1 Openbaar 
basisonderwijs

22 20 20 0 0

4.2 Onderwijshuisvesting 133 236 158 78 -84
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4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken

759 904 530 374 -48

5.1 Sportbeleid en 
activering

209 208 208 0 0

5.2 Sportaccommodaties 641 673 642 31 32

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

342 352 332 20 -6

5.4 Musea 154 164 169 -5 4

5.5 Cultureel erfgoed 288 383 220 163 -128

5.6 Media 311 322 308 13 0

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

942 856 794 62 35

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie

1.052 1.165 1.032 133 10

6.2 Wijkteams 692 664 617 47 0

6.3 Inkomensregelingen 5.522 6.547 4.576 1.972 -830

6.4 Begeleide participatie 2.396 1.799 1.802 -3 178

6.5 Arbeidsparticipatie 973 982 873 109 0

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

533 447 539 -93 0

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+

2.569 2.773 1.770 1.003 0

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18-

3.528 2.394 2.312 82 600

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+

56 59 58 1 0

6.82 Geëscaleerde zorg 
18-

42 411 -5 416 0

7.1 Volksgezondheid 286 390 287 103 -91

7.2 Riolering 353 664 523 140 10

7.3 Afval 1.177 1.123 1.104 19 32

7.4 Milieubeheer 226 272 205 67 15

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria

99 98 99 -1 0
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8.1 Ruimtelijke ordening 54 66 36 30 0

8.2 Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen)

312 0 117 -117 0

8.3 Wonen en bouwen 691 380 568 -188 -28

Totaal Lasten 36.449 34.679 27.997 6.682 290

Baten

0.1 Bestuur 0 37 0 37 0

0.10 Mutaties reserves 3.929 2.056 0 2.056 0

0.2 Burgerzaken 222 184 141 43 -42

0.4 Overhead 335 54 1.048 -994 0

0.5 Treasury 304 289 338 -49 63

0.61 OZB woningen 1.422 1.596 1.607 -11 7

0.62 OZB niet-woningen 396 444 440 4 0

0.63 Parkeerbelasting 343 393 284 109 -100

0.64 Belastingen Overig 636 638 645 -7 11

0.7 Algemene uitkering 
en overige uitkeringen 
gemeentefonds

19.172 19.573 17.937 1.636 356

0.8 Overige baten en 
lasten

27 1 5 -4 0

1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer

5 7 5 2 0

1.2 Openbare orde en 
veiligheid

8 10 15 -5 3

2.1 Verkeer en vervoer 345 40 13 27 -1

2.3 Recreatieve havens 47 101 91 9 0

2.4 Economische havens 
en waterwegen

0 0 0 0 0

3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

5 7 4 3 0

3.4 Economische 
promotie

227 229 205 23 0

4.2 Onderwijshuisvesting -7 0 10 -10 11

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingenzaken

215 337 306 30 0

5.1 Sportbeleid en 
activering

34 8 12 -5 0
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5.2 Sportaccommodaties 56 84 101 -18 17

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

270 270 243 27 0

5.4 Musea 31 25 19 6 -6

5.5 Cultureel erfgoed 84 10 35 -25 1

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

8 0 11 -11 10

6.3 Inkomensregelingen 4.578 5.091 4.025 1.066 -520

6.5 Arbeidsparticipatie 177 171 104 67 0

6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

71 50 7 42 0

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+

131 182 98 84 0

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18-

0 0 27 -27 9

6.82 Geëscaleerde zorg 
18-

74 0 0 0 0

7.2 Riolering 1.080 1.208 886 322 10

7.3 Afval 1.321 1.399 598 800 -195

7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria

59 64 63 1 0

8.1 Ruimtelijke ordening 9 1 5 -4 0

8.2 Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen)

312 4 1.616 -1.612 0

8.3 Wonen en bouwen 522 117 519 -402 350

Totaal Baten 36.449 34.679 31.467 3.212 -14

Resultaat 0 0 3.470 -3.470 -304


