Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 2/10
Doetinchem, 28 oktober 2015

GEWIJZIGD VASTGESTELD 6 NOVEMBER 2015
Programmabegroting 2016
Voorstel:
De programmabegroting 2016 vaststellen.
Met dit raadsvoorstel leggen wij u de Programmabegroting 2016 voor. Met het vaststellen van
de Programmabegroting 2016 geeft u het beleidsmatige en financiële kader voor 2016 en de
jaren erna.
Gezonde gemeente - financiën op orde
Een gezonde gemeente moet de financiën op orde hebben. We stellen vast dat de begroting
2016 een structureel sluitend resultaat heeft voor alle vier jaren 2016-2019. We spreken dan
ook van een gezond meerjarenperspectief. Het weerstandsvermogen van onze gemeente is
toereikend om tegenvallers en risico’s op te vangen. Dit, terwijl we ook investeren in nieuwe
ambities. Daar staat tegenover dat we wel moeten herprioriteren op bestaande taakvelden.
Daarmee pakken we de komende jaren inhoudelijke en financiële uitdagingen op.
Aanpakken voor Doetinchem
In de bestuurlijke inleiding bij de begroting en in de programma’s zetten wij onze inhoudelijke
voorstellen uiteen. U zult hierin zien op welke wijze wij willen investeren in een duurzame
toekomst voor Doetinchem. Ook ziet u dat we doorgaan met zaken die goed lopen en
afmaken waar we aan begonnen zijn. Bij diverse thema’s ziet u dat we inspelen op
de veranderende rol van de overheid, waarover u in de kerntakendiscussie richtinggevende
uitspraken hebt gedaan. Enkele thema’s in de begroting zijn dermate omvangrijk of ingrijpend
dat hiervoor afzonderlijke raadsvoorstellen zijn of worden opgesteld. Deze stukken treft u
separaat aan zodat u deze integraal met de begroting kunt behandelen.
Over onze begroting, die tegelijk ambitieus en realistisch is, gaat ons college graag met uw raad
in gesprek.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

bc. N.E. Joosten

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Programmabegroting 2016;
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;
besluit:
de programmabegroting 2016 vast te stellen, met inachtneming van:
1. het college opdracht te geven om in samenwerking met de raad een plan van aanpak te
maken, inclusief kostenoverzicht, voor het mogelijk starten van een pilot ‘regelarme
bijstand’ in Doetinchem en dit plan van aanpak rond de Voorjaarsnota 2016 aan de
gemeenteraad voor te leggen;
2. het besluit over de invulling van de voorgenomen bezuiniging op het armoedebeleid van
€ 500.000 structureel te verschuiven naar de Voorjaarsnota 2016 en het college op te
dragen om vóór de Voorjaarsnota 2016 aan de raad te doen toekomen een overzicht
waarin is uitgesplitst:
- welke gelden er voor het armoedebeleid binnenkomen;
- wat er aan overhead besteed wordt;
- wat er daadwerkelijk aan concrete hulp wordt uitgegeven.
Aldus besloten in zijn vergadering van 6 november 2015,

, griffier

, voorzitter

