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DOETINCHEM

Motie "Proces be~;roting 2020"

De Raad van Doetinchem, bijeen op 26 September 2019
Overwegende dat:
•

•

•
•
•

Het College op 11 juli 2019 heeft toegezegd aan to geven in Welke mate de voor 2019
ingeboekte bezuinigingen op het sociale domein inderdaad passen binnen de raadskaders die
zijn gesteld;
Het College op 11 juli 2019 eveneens heeft toegezegd aan to geven Welke maatschappelijke
impact deze ingeboekte bezuinigingen op het sociale domein op onze inwoners en
instellingen zal hebben;
Het College tijdens de behandeling van de Kadernota heeft aangegeven in het
bezuinigingsproces de Raad en de samenleving aan de voorkant to betrekken;
Het College toen tevens heeft aangegeven dat de Raad alternatieven voor voorgenomen
bezuinigingen voorgelegd zou krijgen waardoor politieke keuzeruimte ontstaat;
Het College bovendien heeft aangegeven het bezuinigingsproces intwee etappes to knippen,
dat voor de begroting 2020 en daarna voor de jaren erns (indachtig de ruimte die de
provincie Gelderland ook biedt op dit punt);

•

•

Het College op 19 September heeft aangegeven voor de Raad zoveel mogelijk in kaart to
brengen Welke gevolgen de voorgenomen keuzerichtingen voor onze samenleving zouden
hebben;
Het College toen ook heeft aangegeven in w~lke mate lopende projecten en lopende
verplichtingen kunnen worden betrokken in de afwegingen rondom de bezuinigingen.

Constaterende dat:
•

De Raad de noodzaak van de bezuinigingen snapt en bereid is haar politieke
verantwoordelijkheid to nemen;

•

De Raad door het College wel in staat moet worden gesteld die verantwoordelijkheid to
nemen en het nakomen van toezeggingen d~iarin cruciaal is;

•

Genoemde toezeggingen niet tot nauwelijks zijn nagekomen.

Draagt het College op, op de kortst mogelijke termijri:
1. Alle hierboven genoemde toezeggingen na to komen;
2. Indien dat niet mogelijk is aan to geven waarom en tevens aan to geven wat dit betekent
voor het proces van bezuinigingen;
3. De tijdsklem van het proces van bezuinigingen of to halen en gebruik to maken van de
mogelijkheid die de provincie Gelderland biedt om het proces getrapt in to richten.

En gaat over tot de orde van de dag
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