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MEMO 
 
 
Onderwerp: Vormgeving proces Kadernota en betrokkenheid raad gD bij cyclusdocument 2020 
 

 
Van: College 
Aan: Presidium 
Datum: 27 mei 2020 
 

 
Aanleiding 
In het presidium is op 29 april jl. afgesproken dat het college in de presidium-vergadering van 27 mei met een 
procesvoorstel voor de Kadernota 2021 komt.  
 
Hoe ziet de planning eruit tot aan de zomerperiode? 

- 28 mei 2020: Raadsvergadering (mening- en besluitvorming) raad spreekt over de corona-maatregelen 
n.a.v. de twee raadsmededelingen 

- 18 juni 2020: Informatieve raad (aanschuifsessie voor raadsleden, digitaal of fysiek) over Jaarstukken 2019, 
1e Bestuurlijke Monitor 2020, Kadernota 2021, Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020 

- 2 juli 2020: Beeldvormende raad, met o.a. Jaarstukken 2019, 1e Bestuurlijke Monitor 2020, Kadernota 2021, 
MPO 2020 (bij openbaar maken van de stukken wordt de samenleving uitgenodigd om in te spreken bij de 
beeldvormende raad) 

- 9 juli 2020: Raadsvergadering (mening- en besluitvorming) over Jaarstukken 2019, MPO 2020 
- 16 juli 2020: Raadsvergadering (mening- en besluitvorming) over 1e Bestuurlijke Monitor 2020, Kadernota 

2021 
 
Welke processtappen zijn er al gezet? 

- 13 mei 2020: extra beeldvormende raad over de voortgang van de coronacrisis in Doetinchem  
- 28 april 2020: raadsmededeling over de voortgang van de coronacrisis in Doetinchem (raadsmededeling 

2020-48) 
- 25 maart 2020: raadsmededeling over de voortgang van de coronacrisis in Doetinchem (raadsmededeling 

2020-31) 
 
Impact coronavirus op cyclusproducten 

- Geen impact op jaarstukken 2019: wel toelichting op basis van ‘gebeurtenissen na balansdatum’.  
- Impact verwerkt in 1e bestuurlijke monitor 2020 en kadernota 2021  

 
Hoe nu verder? 

- Vastgestelde planning- en controlcyclus 2020 is nog steeds haalbaar, waardoor extra 
besluitvormingsmomenten (vooralsnog) niet nodig zijn 

- In zowel 1e Bestuurlijke Monitor en Kadernota 2021 hoofdstuk met impact coronacrisis 
- Impact coronacrisis op basis van corona risico-analyse 
- Op 4 juni, toelichting aan raad over haalbaarheid planning en in gesprek over de processtappen die zijn 

genomen om te komen tot de corona risico-analyse 
 
Aandachtspunten 

- In afwachting van het presidium (27 mei), hoe 18 juni (informatieve raad) vorm wordt gegeven 
o Digitaal of fysiek? 
o Hoe voorbereiden? In de ‘normale’ situatie is sprake van een ‘aanschuifsessie’, waarbij raadsleden 

vragen kunnen stellen aan de ambtelijke medewerkers die aanwezig zijn 
o Bij start van proces jaarstukken 2019 is afgesproken dat de accountant aanwezig is op 18 juni om 

een toelichting te geven op het accountantsverslag en –controle. 


