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Op donderdag 14 mei om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 
donderdag 28 mei 2020.  
 
De vergadering vindt digitaal plaats. Raadsleden vergaderen vanuit huis en zijn digitaal met 
elkaar verbonden. De vergadering is via een livestream te volgen via 
https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken. Er is geen fysieke publieke 
tribune. 
 
 

Onderwerpen op de agenda                                         voorzitter J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
1.  Uitvoeringsprogramma mobiliteit  

In 2016 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Het accent ligt onder meer 
op: 1. de effecten (sociale en economische bereikbaarheid en verkeersveiligheid), 2. de 
relatie met andere thema’s zoals economie en duurzaamheid en 3. de mogelijkheden van 
het beter en efficiënter benutten van de bestaande infrastructuur.  
Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020 past binnen de Mobiliteitsvisie. 
 
Voor het uitvoeren van de projecten in 2020 vraagt het college aan de gemeenteraad een 
krediet van € 557.500. Daarnaast wordt in 2020 een aantal projecten uit 2019 uitgevoerd 
waaronder de Bilderdijkstraat en de J.F. Kennedylaan. 
 
Vanaf 2021 ontvangt de gemeenteraad voor nieuwe investeringen in mobiliteit 
afzonderlijke voostellen. 
 

2.  Conceptprogrammabegroting 2021 ECAL 
Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers (ECAL). De gemeenteraden krijgen elk jaar de gelegenheid om hun wensen en 
bedenkingen bij de conceptbegroting voor het volgende jaar kenbaar te maken.  
Het college adviseert de raad om geen wensen en bedenkingen te formuleren bij de 
conceptbegroting 2021.  
 
Voor de nieuwe meerjarenbegroting 2023-2026 maakt het ECAL eind 2021 per gemeente 
een nieuwe meting van het aantal meter archief in beheer. Dan wordt ook de stand van 
zaken van de overdracht van het digitaal archief en eventuele financiële consequenties in 
kaart gebracht voor het berekenen van de nieuwe gemeentelijke bijdragen vanaf 2023.  
 
PAUZE 10 minuten 
 

3.  Conceptprogrammabegroting 2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  
Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG). De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen over de 
programmabegroting. Deze wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming door het 
algemeen bestuur van de VNOG over de begroting 2021.  
 
Jaarstukken 2019 
De VNOG heeft in 2019 een extra bijdrage van € 4,5 miljoen ontvangen om het tekort uit 
2018 te compenseren. Daarnaast is in 2019 minder uitgegeven dan begroot. Het voorstel is 
om de niet-bestede middelen binnen de VNOG te houden. Dit is nodig om de uitvoering 
van de Toekomstvisie te realiseren en om de kosten te dekken voor de overgang naar een 
set geharmoniseerde (rechtspositionele) regelingen.  
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/
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Concept programmabegroting 2021-2024 
De basis voor de begroting 2021-2024 van de VNOG vormt de Kaderbrief 2021-2024. 
Hierin is ook de Toekomstvisie verwerkt. Deze beschrijft de doelen, activiteiten en 
budgetten voor 2021 en geeft in hoofdlijnen een financiële doorkijk tot 2024.  
 
De actualisatie van het verdeelmodel is in de conceptbegroting verwerkt. Het effect voor 
Doetinchem is een voordeel van € 52.000. De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG stijgt 
wel als gevolg van loon- en prijsindexering. Het totaal-effect voor Doetinchem is een 
nadeel van € 34.000. De totale bijdrage van Doetinchem aan de VNOG in 2021 komt 
daarmee op € 3.140.000.  
 
In de begroting zit geen prognose voor de financiële consequenties van het Covid-19 virus 
(corona). Het college stelt de raad voor om als zienswijze in te dienen om de financiële 
consequenties van de coronacrisis in de begroting 2012-2024 te verwerken.  
 

4.  Conceptprogrammabegroting 2021 GGD Noord- en Oost Gelderland 
Doetinchem neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling gezondheidsdienst GGD 
Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). De gemeenteraad kan een zienswijze indienen 
over de programmabegroting 2021. Dit kan leiden tot aanpassing van de begroting 2021.  
 
Jaarstukken 2019 
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 71.000. Voorgesteld wordt om dit 
positieve resultaat te gebruiken voor het inlopen van de achterstand bij de 
Jeugdgezondheidszorg. Beleidsmatig heeft de GGD zijn beleidsprioriteiten behaald.  
 
Conceptprogrammabegroting 2021 
De begroting 2021 is in lijn met de Uitgangspuntennota 2021. Daarnaast kent de 
begroting nu expliciete indicatoren om de resultaten beter op hoofdlijnen te monitoren. 
De GGD heeft rekening gehouden met de door de gemeenteraad ingebrachte zienswijze 
op de Uitgangspuntennota zoals verwoord in het raadsbesluit van 5 maart 2020.  
 
In 2021 is de totale bijdrage van Doetinchem aan de GGD € 945.265 (inwonerbijdrage  
€ 16,30). Deze totale bijdrage is hoger dan wat in de huidige gemeentelijke begroting 
beschikbaar is. Dit komt door de nieuwe indexering van 3,35% en het stijgende 
inwoneraantal. Het college heeft daarom een aanmelding gedaan in de kadernota voor 
€ 90.000 structureel vanaf 2021.  
 
De GGD moet bezuinigen en voert in 2020 een takendiscussie over structurele 
kostenbesparingen. Het is zaak dat de GGD al in 2021 de eerste taakstellingen weet te 
effecturen of op zijn minst zal starten. Dit is tevens de door het college aan de 
gemeenteraad voorgestelde zienswijze bij de begroting 2021. Daarnaast verzoekt het 
college de GGD om de kosten voor de JGZ adolescenten vanaf 2022 in de inwonerbijdrage 
op te nemen. 
 
PAUZE 10 minuten 
 

5.  Inkoop sociaal domein 2021 (raadsmededeling 2020-42) 
Het college heeft besloten om de inkoop van maatwerk- en individuele voorzieningen 
sociaal domein vanaf 2021 als aanbesteding vorm te geven. Het is belangrijk om zorg en 
ondersteuning samen met de aanbieders vanaf 2021 anders vorm te geven (de 
transformatieopgave). De gemeenteraad heeft hiervoor in september 2018 de kaders voor 
de inkoop vastgesteld in de Visie inkoop sociaal domein vanaf 2021.  
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In deze mededeling legt het college uit hoe het deze kaders voor de inkoop concreet gaat 
uitwerken in de aankomende aanbesteding.  
 

6.  Faillissement Hulpmiddelencentrum (raadsmededeling 2020-39) 
Sinds november 2019 zijn het Hulpmiddelencentrum (HMC) en Kersten de gecontracteerde 
hulpmiddelenleveranciers voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. Dit is een gezamenlijk 
contract met zes Achterhoekse gemeenten. Vanaf het begin voert HMC de overeenkomst 
niet volgens de afspraken uit. Vanwege het uitblijven van verbeteringen hebben de 
gemeenten HMC in gebreke gesteld. Op 3 april jl. is HMC failliet verklaard. 
De overeenkomst met HMC kan worden ontbonden bij faillissement.  
 
De hulpmiddelen die bij cliënten uitstaan, blijven daar. Zij moeten zo min mogelijk hinder 
hebben van het faillissement. Er wordt nu gezocht naar kandidaten die HMC willen 
overnemen; tot die tijd blijft de dienstverlening gecontinueerd. Als een cliënt tegen 
problemen aanloopt die direct opgelost moeten worden, kan hij direct overstappen naar 
Kersten. De cliënt kan hiervoor contact opnemen met Buurtplein BV.  
 
Uiterlijk in april moet er een oplossing zijn aangeboden. Als deze uitblijft, wordt de 
overeenkomst met HMC alsnog ontbonden.  
 

 
 
Toelichting  
In de beeldvormende bijeenkomst 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.  
Vanwege de coronamaatregelen is deze beeldvormende behandeling digitaal.  
 
Inspreken 
Wilt u uw mening of suggestie over de onderwerpen op de agenda geven? U hebt de keuze uit:  

1. Deelnemen aan de digitale vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan 
over een onderwerp op de agenda. 
U ontvangt een link waarmee u bij de digitale vergadering komt. U kunt meedoen via uw 
eigen iPad, laptop of computer met microfoon en camera.  
  

2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage voor 14 mei onder vermelding van ‘inspraak 
beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar griffie@doetinchem.nl. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.  
 
Raadsbesluit 
De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen op de agenda van de 
raadsvergadering van 28 mei 2020 voor een debat tussen de raadsfracties. Die avond 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.  
 

mailto:griffie@doetinchem.nl
https://besluitvorming.doetinchem.nl/

