Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6
Doetinchem, 21 oktober 2020

Hamerstukken
1. Tweede bestuurlijke monitor 2020 gemeente Doetinchem
Wij stellen u voor:
1. De Tweede bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen, met daarin:
a. de financiële consequenties van de meicirculaire 2020 van het Rijk over het
Gemeentefonds (€ 588.000) zoals die in de raadsmededeling d.d. 2 juli 2020 zijn
weergegeven;
b. de in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen met financiële consequenties tot een bedrag
van €-6.902.000.
2. De kosten van corona uit deze bestuurlijke monitor die voor rekening van de gemeente
Doetinchem komen ad € 807.000, ten laste te brengen van de reservering corona.
3. Het resterend saldo van onder beslispunt 1a, 1b en 2 genoemde mutaties uit de tweede
monitor 2020 ad € -5.507.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.
4. De begroting 2020 overeenkomstig bovenstaande beslispunten te wijzigen en hiertoe de
77e wijziging vast te stellen.
5. Een krediet te voteren voor de applicatie bewindvoering van € 97.000, waarvan de
kapitaallasten worden gedekt binnen de beschikbare budgetten armoede.
2. Bestemmingsplan Stedelijk gebied - voorjaar – 2020
Wij stellen u voor:
1. De Nota van zienswijzen en de Nota van wijzigingen vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - voorjaar - 2020' gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Voorlopig risicoprofiel en conceptbeleidsplan VNOG 2021-2024
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van het voorlopig risicoprofiel Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland.
2. Kennis te nemen van het conceptbeleidsplan Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
3. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te vragen om de gemeente jaarlijks te
informeren over de stand van zaken rond de voorbereidingen op risico’s volgens het
vastgestelde risicoprofiel.
4. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te informeren overeenkomstig de
conceptbrief dat er voor het overige geen wensen en bedenkingen zijn bij het risicoprofiel
en beleidsplan.
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