
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van dinsdag 2 juli 2019 

 

 

Op dinsdag 2 juli heeft de gemeenteraad een beeldvormende raadsbijeenkomst. In deze 
bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 18 juli 2019. 
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende raadsbijeenkomst in 
het stadhuis, Raadhuisstraat 2, Doetinchem.  
 
 
1A, 19.30 uur, raadzaal                               voorzitter: H. Boerwinkel, griffier M. Schennink 

 
1.  Kadernota 2020 

Ieder jaar stelt de raad aan de hand van de Kadernota (voorheen: Voorjaarsnota) de 
kaders vast voor de komende begroting. In de Kadernota 2020 beschrijft het college 
de beleidsmatige en financiële (autonome) ontwikkeling per thema. Deze 
ontwikkelingen vormen de basis voor het opstellen van de Begroting 2020 en het 
Meerjarenperspectief 2021-2023. De thema’s uit de coalitieagenda uit 2018 vormen 
nu ook de basis voor de Kadernota 2020. Het gaat daarbij om de volgende thema’s: 
1. Doetinchem centrumstad 
2. Sterke samenleving 
3. Veranderende leefomgeving 
4. Organisatie en financiën 
Per thema benoemt het college ook de (financiële) aan- en afmeldingen voor de 
Begroting 2020. De Kadernota 2020 eindigt met een beschrijving van de financiële 
positie van de gemeente.  
 
Naast de Kadernota 2020 is de meicirculaire gemeentefonds 2019 een belangrijk 
document voor de gemeentelijke begroting. Het college heeft de gevolgen van de 
meicirculaire beschreven in een notitie. Vanwege de verslechterde financiële 
(meerjaren)positie van de gemeente, stelt het college dat de gemeente er niet aan 
ontkomt om fundamentele keuzes te maken en te komen tot besparingen en 
inkomstenverhoging. 
  

 Vanaf 21.00 uur informatieve raadsbijeenkomst over de situatie Laborijn, zie aparte 
agenda.  

  
 
Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 
In beeldvormende bijeenkomsten informeren raadsleden zich over een onderwerp. 
Dat doen zij door informatie op te halen en vragen te stellen. Zo vormen raadsleden zich 
een compleet beeld van het betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat 
gevoerd of een besluit genomen.  
 
Ook u hebt de mogelijkheid om met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen 
op de agenda. Via de griffie kunt u zich hiervoor aanmelden, telefoon (0314) 399 541 of 
per e-mail: griffie@doetinchem.nl.  
 
Het onderwerp uit deze beeldvormende bijeenkomst komt in principe op de agenda van 
de raadsvergadering van 18 juli 2019 voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond 
neemt de gemeenteraad een besluit over dit onderwerp.   
 
Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op 
https://besluitvorming.doetinchem.nl.  
 
U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 
aandacht voor een zaak te krijgen. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen kunt u 
vinden op de site https://besluitvorming.doetinchem.nl. 
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