
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 1 juli 2020 

 

 

Op woensdag 1 juli 2020 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de 
raadsvergaderingen van 9 en 16 juli 2020. 
 
De vergadering vindt plaats in het stadhuis. Er is geen publieke tribune. De vergadering is 
via een livestream te volgen via https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug 
te kijken. 
 
19.30 uur, raadzaal                               voorzitter: J. Berends, griffier: E. Radstaak 
 
 
1.  Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 

Met het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) informeert het college 
de gemeenteraad over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van de 
belangrijkste ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkeling in het algemeen. 
Het gaat daarbij om zowel projecten waarvoor een grondexploitatie is opgesteld, 
als ook om de belangrijkste gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij geen 
gemeentelijke grondexploitatie van toepassing is. 
 
Met het vaststellen van het MPO stelt de gemeenteraad: 
- de hoogte van de benodigde (financiële) voorziening vast; 
- de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen vast dat dient als dekking 

voor de risico’s van de ontwikkellocaties; 
- het aanvullend benodigd krediet beschikbaar. 
 

2.  Jaarstukken 2019  
Het college biedt de gemeenteraad de Jaarstukken 2019 (jaarverslag en 
jaarrekening) aan ter vaststelling. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de 
jaarlijkse planning- en controlcyclus. Met de Jaarstukken 2019 legt de gemeente 
zowel financieel en beleidsinhoudelijk verantwoording af over de uitgevoerde 
activiteiten in 2019. Door vaststelling van de Jaarstukken 2019 verleent de raad 
het college tevens goedkeuring voor het gevoerde beleid en financieel beheer. 
 

 
KORTE PAUZE 
 
 
21.30 uur, raadzaal                             voorzitter: H. Dales, griffier: M. Schennink 
 
3.  Eerste bestuurlijke monitor  

In de Eerste bestuurlijke monitor 2020 rapporteert het college over de financiële 
afwijkingen op de begroting 2020 die zichtbaar zijn geworden in de eerste 
vijf maanden van het jaar. Deze afwijkingen zijn doorberekend (geëxtrapoleerd) 
naar de financiële gevolgen voor het gehele begrotingsjaar. Het betreft een 
totaalbedrag van € 1,8 miljoen. Het college stelt voor dit bedrag te salderen met 
het bedrag dat de gemeente extra krijgt vanwege de september- en 
decembercirculaire Gemeentefonds (€ 1,1 miljoen) en dat saldo (€ 0,7 miljoen) ten 
laste van de algemene reserve te brengen. 
 
In de bestuurlijke monitor zijn uitsluitend de incidentele gevolgen voor het 
lopende jaar verwerkt. Dat leidt tot een voorstel van het college tot wijziging van 
de begroting 2020. De (eventuele) structurele gevolgen van de afwijkingen in 
deze monitor zijn als aanmelding in de Kadernota 2021 opgenomen.  
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4.  Kadernota 2021 
Aan de hand van de kadernota stelt de gemeenteraad jaarlijks de kaders vast 
voor de begroting van het jaar daarna. Zo geeft de nu voorliggende Kadernota 
2021 de kaders voor de Begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024. 
Daartoe beschrijft het college in de Kadernota 2021 de beleidsmatige en 
financiële ontwikkelingen per (begrotings)programma en doet het voorstellen 
voor aanmeldingen voor de begroting 2021. 
 
Het college geeft daarbij aan dat de Kadernota 2021 weliswaar de richting 
aangeeft voor de Begroting 2021, maar dat die begroting nog met veel 
onzekerheden omgeven is: 
- de gevolgen van de coronacrisis die het college op dit moment niet kan 

overzien; 
- de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2020 die bij het opstellen 

van de kadernota nog niet bekend waren. 
Voor beide onzekerheden geeft het college aan dat die een plek krijgen in de 
Begroting 2021. Dat geldt zeker voor de uitkomsten van de meicirculaire. 
Wat betreft de financiële effecten van de coronacrisis maakt het college het 
voorbehoud dat dat afhankelijk is van de duur van de beperkende maatregelen 
die het Rijk genomen heeft. 
 
Het raadsvoorstel geeft daar geen inzicht in, maar de Kadernota 2021 zelf wel. 
Met de voorstellen die het college doet in de Kadernota 2021 is de financiële 
positie van de gemeente positief: de begroting sluit meerjarig en het 
weerstandsvermogen ligt binnen de door de raad gestelde norm. 
 
Het college stelt de raad voor om de Kadernota 2021 vast te stellen en het college 
opdracht te geven een structureel sluitende begroting 2021 op te stellen met een 
weerstandsvermogen binnen de door de raad gestelde norm. 
 
 

 
Toelichting 
In de beeldvormende bijeenkomst informeren raadsleden zich over de onderwerpen op de 
agenda. Dat doen zij door het stellen van vragen aan betrokkenen en aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zo vormen raadsleden zich een compleet beeld van het 
betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit 
genomen.  
 
Inspreken 
Wilt u uw mening of suggestie over de onderwerpen op de agenda geven? U hebt de 
keuze uit:  
1. Deelnemen aan de vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan over 

een onderwerp op de agenda. 
 
2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage vóór 1 juli onder vermelding van ‘inspraak 

beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar griffie@doetinchem.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie,  
telefoon (0314) 399 541 of per e-mail.   
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Raadsbesluit 
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen op de agenda van de 
raadsvergaderingen van 9 en 16 juli 2020 voor een debat tussen de raadsfracties. 
Die avonden neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen.  
 
Vergaderstukken 
Alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op https://besluitvorming.doetinchem.nl.  
Hier vindt u ook de contactgegevens van de fracties en raadsleden.  
U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 
aandacht voor een zaak te krijgen.  
 
Geen publiek 
Samenkomsten van de gemeenteraad zijn toegestaan op voorwaarde dat de raadsleden 
1,5 meter afstand van elkaar houden. 
 
Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadzaal. 
De vergadering is via een livestream te volgen via https://besluitvorming.doetinchem.nl en 
is daar later terug te kijken. 
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