
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.3 
 
 Doetinchem, 8 juli 2020 
 
 
Eerste bestuurlijke monitor 2020 
 
 
Te besluiten om: 
1. De Bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen.  
2. De begroting 2020 te wijzigen met de in de bestuurlijke monitor 2020 in de paragrafen 

2.2.tot en met 2.5 genoemde ontwikkelingen (- € 1.813.000) en de in de raadsmededeling 
2019-99 en 2020-15 weergegeven financiële consequenties van de septembercirculaire en de 
decembercirculaires van het Rijk over het Gemeentefonds (€ 1.141.0000) en het saldo van  
-€ 672.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. Hiertoe de 60ste wijziging van de 
gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 

3. Voor de onvoorziene uitgaven als gevolg van de coronarisico’s een bedrag van € 1,5 miljoen 
te reserveren. 

 
Inleiding 
In deze eerste bestuurlijke monitor 2020 rapporteren we over de financiële afwijkingen op onze 
begroting 2020 die zichtbaar zijn geworden in de eerste vijf maanden van het jaar. Deze 
afwijkingen rekenen we door (extrapoleren we) naar de financiële gevolgen voor het gehele 
begrotingsjaar. In de financiële monitor verwerken we uitsluitend de incidentele gevolgen voor 
het lopende jaar. Dat leidt tot een wijziging van de begroting 2020. De (eventuele) structurele 
gevolgen van de afwijkingen in deze monitor zijn als aanmelding in de Kadernota 2021 
opgenomen, waarover uw raad afzonderlijk besluit. 
 
In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Het Rijk nam 
vanaf dat moment steeds verdergaande beperkende maatregelen om de gezondheid van de 
burgers te beschermen. Deze maatregelen hebben echter eveneens grote gevolgen voor de 
economie en daarmee ook voor de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente in 
2020 en de komende jaren. De impact zal groot zijn, maar over de omvang heerst echter nog 
grote onzekerheid. In hoofdstuk 3 van de bestuurlijke monitor 2020 wordt een eerste 
inschatting gegeven van de financiële effecten van de coronacrisis op de begroting 2020. Op dit 
moment kunnen niet alle effecten gekwantificeerd worden. Daarnaast zijn ook nog niet alle 
regelingen van het Rijk helder en tevens geeft de provincie aanvullende ondersteuning. Maar 
uiteindelijk zal het tot onvoorziene uitgaven voor ons als gemeente leiden. Voor deze uitgaven 
als gevolg van de coronacrisis stellen wij u voor om een bedrag van € 1,5 miljoen te reserveren. 
 
Argumenten 
1.1 We signaleren afwijkingen op een aantal budgetten. 
In deze bestuurlijke monitor lichten we per onderdeel de afwijking toe. 
 
2.1 De afwijkingen leiden tot een wijziging op de begroting 2020 en komen per saldo ten laste 
van de algemene reserve. 
De ontwikkelingen in de bestuurlijke monitor leiden tot wijzigingen van de budgetten in de 
programma’s van de begroting 2020. Het saldo resultaat van de bestuurlijke monitor komt 
conform het beleidsuitgangspunt van onze gemeente ten laste van de algemene reserve. 
 
Financiën 
De verwachte geprognosticeerde ontwikkelingen over 2020, waarbij nog geen rekening is 
gehouden met de mogelijke consequenties van de coronacrisis, kunnen als volgt worden 
weergegeven: 
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Voor de onderbouwingen van de ontwikkelingen per programma verwijzen wij u naar de 
paragrafen 2.2 tot en met 2.5 in de bestuurlijke monitor 2020. 
Wij stellen u voor om de begroting 2020 te wijzigen met het bedrag dat met deze 
ontwikkelingen samenhangt (€ 1.813.000) en het nadelige resultaat ten laste van de algemene 
reserve te brengen. 
 
Wij hebben uw raad door middel van de raadsmededeling 2019-99 en 2020-15 geïnformeerd 
over de financiële consequenties van de septembercirculaire en de decembercirculaires van het 
Rijk over het Gemeentefonds. Om met een actuele begroting te kunnen werken, stellen wij ook 
voor om de financiële consequenties van de septembercirculaire en de decembercirculaires van 
het Rijk over het Gemeentefonds, zoals in onderstaande tabel weergegeven, te verwerken in de 
begroting 2020 en het voordelig resultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. 
 

 
 
Per saldo wordt er voorgesteld om de in de paragrafen 2.2.tot en met 2.5 genoemde 
ontwikkelingen ( - € 1.813.000) en de financiële consequenties van de septembercirculaire en de 
decembercirculaires van het Rijk over het Gemeentefonds (€ 1.141.0000) ad -€ 672.000 ten laste 
van de algemene reserve te brengen. 
 
In hoofdstuk 3 van de bestuurlijke monitor 2020 wordt een eerste inschatting gegeven van de 
financiële effecten van de coronacrisis op de begroting 2020. Op dit moment kunnen niet alle 
effecten gekwantificeerd worden. Daarnaast zijn ook nog niet alle regelingen van het Rijk 
helder en tevens geeft de provincie aanvullende ondersteuning. Maar uiteindelijk zal het tot 
onvoorziene uitgaven voor ons als gemeente leiden. Voor deze uitgaven als gevolg van de 
coronacrisis stellen wij u voor vanuit de algemene middelen een bedrag van € 1,5 miljoen te 
reserveren. 
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2019 (de jaarstukken worden u tegelijk met 
deze bestuurlijke monitor aangeboden) en wanneer wordt ingestemd met de hierboven 
geschetste voorstellen, ontstaat het volgende financiële beeld voor 2020 dat als uitgangspunt 
dient voor het in de kadernota gepresenteerde meerjarenperspectief. 
 
  

Ontwikkelingen 2020

(bedragen x € 1.000)
2020

Nieuwe ontwikkelingen bestuurlijke monitor 2020 

Doetinchem centrumstad 683

Sterke samenleving -1.754

Veranderende leefomgeving -100

Organisatie en financien -642

Totaal  knelpunten en wensen -1.813

Gemeentefonds

(bedragen x € 1.000)
2020

septembercirculaire 2019 1.131

decembercirculaire 2019 10

Structureel 1.141

Totaal Gemeentefonds 1.141
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Kanttekeningen 
1.1 Is bijstelling van de budgetten wel nodig; kan er niet bijgestuurd worden? 
De ontwikkelingen in de bestuurlijke monitor hebben wij toegelicht. Wij achten de afwijkingen 
onontkoombaar en vragen u om de eerste bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen en de 
begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen.  
 
Vervolg 
Nadat uw raad de bestuurlijke monitor heeft vastgesteld, gaan wij de begroting 2020 
daadwerkelijk wijzigen. Verder sturen we de financiële monitor ter informatie naar de 
toezichthouder van de provincie Gelderland.  
 
Bijlage 
1. Eerste bestuurlijke monitor 2020 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

Meerjarenperspectief Doetinchem

(bedragen x € 1.000)
2020

Structureel resultaat begroting 2020 na keuzerichtingen t.g.v./t.l.v. alg. reserve 1.467

Jaarrekening 2019 na resultaatbestemmingen 4.760

Meerjarenperspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020: mutaties tov MPO 2019 354

Ontwikkeling gemeentefonds 1.141

Totaal ontwikkelingen en knelpunten 6.255

Financiele uitgangspositie begroting 2021 7.722

Nieuwe ontwikkelingen bestuurlijke monitor 2020 en kadernota 2021 

Doetinchem centrumstad 683

Sterke samenleving -1.754

Veranderende leefomgeving -100

Organisatie en financien -642

Totaal  knelpunten en wensen -1.813

Provinciale subsidieregeling voor acute covid-19 steun aan gemeenten 164

Besteding provinciale subsidie  voor acute COVID-19 steun aan gemeenten -164

Reservering Corona -1.500

Totaal  reservering Corona -1.500

Structureel resultaat begroting  t.g.v./t.l.v. alg. reserve 4.409



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over eerste bestuurlijke monitor 2020; 
 
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De Bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen.  
2. De begroting 2020 te wijzigen met de in de bestuurlijke monitor 2020 in de paragrafen 

2.2.tot en met 2.5 genoemde ontwikkelingen (- € 1.813.000) en de in de raadsmededeling 
2019-99 en 2020-15 weergegeven financiële consequenties van de septembercirculaire en de 
decembercirculaires van het Rijk over het Gemeentefonds (€ 1.141.0000) en het saldo van  
-€ 672.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. Hiertoe de 60ste wijziging van de 
gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 

3. Voor de onvoorziene uitgaven als gevolg van de coronarisico’s een bedrag van € 1,5 miljoen 
te reserveren. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 16 juli 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 
 


