
Tl) Openbare besluitenlijst b&w Collegevoltallig :ja
I Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,

1JJ van 18 juni 2019 M. Sluiter, l. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, W. Lubbers,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

A-lijst
Bedrijfsvoering
A 1. Meicirculaire 2019.

Bestuurs- en Directieondersteuning
A 2. Kadernota 2020.

1. Kennisgenomen van de financiele uitkomsten van de
meicirculaire 2019 over de algemene uitkering.

2. De financiele uitkomsten to verwerken in het financieel
meerjarenperspectief bij de begroting 2020-2023.

3. Bij de samenstelling van de begroting 2020 als
uitgangspunt to nemen dat de tarieven 2020 van alle
belastingen (inclusief de ozb), heffingen en leges met het
inflatiepercentage van de algemene uitkering (pBBP) zijnde
1,7% worden verhoogd.

4. De wijziging in de uitkering op specifieke activiteiten
(taakmutaties) door to vertalen Haar de bijbehorende
budgetten in onze begroting.

5. De raad to informeren met een raadsmededeling. Redactie
verduidelijking mededeling of to doen door portefeuille-
houder.

De raad voor to stellen:
1. De notitie'gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2019

voor de kadernota ZOzO' vast to stellen.
2. De kadernota 2020 vast to stellen, met daarin de

volgende financiele consequenties:
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Tll Openbare besluitenlijst b&w9L~ van 18 juni 2019
College voltallig : ja
Aanwezig : M. Boumans, I. Lambregts,

M. Sluiter, 1. Huizinga,
F. Langeveld, H. Bulten,
R. Steintjes, W. Lubbers,
A. Driessen

Afwezig : nvt

onderwerp besluit b&w

Vervolg van A2

B-lijst

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 1. Openbare besluitenlijst.

Ruimte
B 3. Voorontwerpbestemmingsplan

'Bedrijventerreinen -2019'.

Bestuurs- en Directieondersteuning
B 4. Rapport bevindingen Ombudsman

3. Na kennisneming van de gevolgen van de meicirculaire
gemeentefonds 2019, het college opdracht to geven om:
a. De raad een begroting 2020 voor to leggen met een

structureel sluitend resultaat voor in ieder geval het
jaar 2020 en een weerstandsratio in 2020 van
tenminste 0,8.

b. De raad zo nodig bezuinigingsmaatregelen voor to
leggen, om to komen tot een structureel sluitend
resultant voor de jaarschijf 2020.

c. Uiterlijk in oktober 2019 met de rand een plan van
aanpak to bespreken om to komen tot
ombuigingsmaatregelen gericht op een sluitend
financieel meerjarenperspectief en voldoende
weerstandsvermogen in de kadernota en
gemeentebegroting 2021.

De openbare besluitenlijst d.d. 11 juni 2019 vastgesteld.

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerreinen - 2019'
vrijgegeven voor inspraak.

1. Kennisgenomen van de rapportage van de gemeentelijke
Ombudsman.

2. De aanbeveling van de gemeentelijke Ombudsman niet
op to volgen.

3. Betrokkenen to informeren over de uitkomst van de
klachtbehandeling.

Burgemee~r en wethouders van Doetinche

retaris bu~gerr~eester
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