
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 20 mei 2020 
 
 
Voortgang maatregelen corona 
(raadsmededelingen 2020-31 en 2020-48) 
 
 
Te besluiten om: 
De raadsmededelingen 2020-31 en 2020-48 over de voortgang maatregelen corona voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 
Het college heeft de gemeenteraad door middel van de raadsmededelingen 2020-31 en 2020-48 
geïnformeerd over de voortgang van zijn werkzaamheden om de coronacrisis te beteugelen. 
Het gaat hierbij om maatregelen voor: 

 kinderen, onderwijs en opvang; 

 ondernemers, (culturele) instellingen en werkgelegenheid; 

 inkomens(ondersteuning) en werk; 

 zorg en ondersteuning; 

 het beheer van de openbare ruimte. 
 
Het college geeft in de raadsmededelingen aan waar mogelijk de instellingen, ondernemers en 
verenigingen te ondersteunen. Verder meldt het college dat de provincie Gelderland heeft 
gezegd dat zij de Gelderse gemeenten zal steunen, zowel in mankracht als financieel en dat het 
college hoopt hiervan gebruik te kunnen maken. Ook meldt het college dat de rijksoverheid 
gemeenten compenseert voor extra zorgkosten. Voor andere terreinen is de compensatie nog 
niet helder. Denk aan extra uitgaven en een daling van inkomsten (zoals parkeerinkomsten en 
evenementenleges). Het college onderzoekt de effecten van de coronacrisis op de gemeentelijke 
begroting. Het komt hier bij de gemeenteraad op terug bij de kadernota en de bestuurlijke 
monitor in juli 2020. 
 
Verschillende raadsfracties hebben aangegeven de raadsmededelingen 2020-31 en 2020-48 
geagendeerd te willen hebben tijdens de (mening- en besluitvormende) raadsvergadering. 
Agendering geeft hen de mogelijkheid om hun zienswijze op de maatregelen te geven en om 
eventueel moties en amendementen in te dienen. 
 
Ten behoeve van agendering wordt de gemeenteraad voorgesteld de beide raadsmededelingen 
2020-31 en 2020-48 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Bijlagen 
1. Raadsmededeling 2020-31 
2. Raadsmededeling 2020-48 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens mr. M. Boumans MBA MPM 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel over voortgang maatregelen corona (raadsmededelingen 2020-31 en 
2020-48); 
 
b e s l u i t : 
 
de raadsmededelingen 2020-31 en 2020-48 over de voortgang maatregelen corona voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 


