
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van woensdag 14 oktober 2020 

 

 

Op woensdag 14 oktober 2020 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 29 oktober (bestuurlijke monitor) resp. 5 november 2020 (begroting). 
 
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. Tweede bestuurlijke monitor 2020  

In de tweede bestuurlijke monitor 2020 rapporteert het college over de financiële 
afwijkingen op de begroting 2020 die zichtbaar zijn geworden in de eerste zes maanden 
van het jaar. Deze afwijkingen worden doorgerekend naar de financiële gevolgen voor 
het gehele begrotingsjaar.  
 
In de financiële monitor verwerkt het college de incidentele gevolgen voor het lopende 
jaar. Dit leidt tot wijzigingen van de begroting 2020. De eventueel structurele gevolgen 
van de afwijkingen in de monitor zijn opgenomen als aanmelding in de begroting 2021 
waarover de raad apart een besluit neemt.  
 

2. Programmabegroting 2021 gemeente Doetinchem  
Op 16 juli jl. heeft de gemeenteraad de Kadernota 2021 vastgesteld. Deze heeft het 
college uitgewerkt in de voorliggende Begroting 2021.  
 
Het college stelt de raad voor om deze vast te stellen en daarmee het beleids- en 
budgettaire kader voor de periode 2021-2024. 

 
 
 
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. 
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 oktober onder vermelding van 

‘inspraak beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar 
griffie@doetinchem.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.  
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Raadsbesluit 
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 29 oktober (bestuurlijke 
monitor) en 5 november 2020 (begroting 2021) voor een debat tussen de raadsfracties. 
Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de voorstellen.  
 
Vergaderstukken 
Alle stukken vindt u op https://besluitvorming.doetinchem.nl. Hier vindt u ook de 
contactgegevens van raadsleden.  
U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 
aandacht voor een zaak te krijgen.  
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