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Welke planning- en controldocumenten stelt 
de raad vast in 2020?
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Wat heeft het presidium hierover aanvullend 
besloten in 2019?
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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

• 3 juni 2020 presentatie Kadernota

• 18 juni 2020: Informatieve raad (aanschuifsessie voor raadsleden fysiek)
over Jaarstukken 2019, 1e Bestuurlijke Monitor 2020, Kadernota 2021, 
Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2020
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Hoe ziet de planning eruit tot aan de 
zomerperiode?

• 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  voor 15 juli stukken bij toezichthouder Provincie

• 16 juli 2020: Raadsvergadering (mening- en besluitvorming) over 1e 
Bestuurlijke Monitor 2020, Kadernota 2021
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Extra processtappen Corona

• 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)
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Impact coronavirus op cyclusproducten (1)

• Op het moment dat wij de cyclusproducten aanbieden bevinden we ons 
midden in de crisis als gevolg van het coronavirus.

• Deze crisis is geen kortstondige gebeurtenis en heeft grote consequenties 
op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. 

• Het raakt onze inwoners, ondernemers en instellingen in onze stad op korte 
termijn en zeer waarschijnlijk ook op langere termijn. 

• Het raakt ook onze eigen organisatie en hoe wij hier vanuit onze rol als 
lokale overheid op kunnen en moeten reageren. 

• Dat stelt ons voor nieuwe en andere uitdagingen. Wat dit allemaal gaat 
betekenen is op dit moment nog onduidelijk. 7



Impact coronavirus op cyclusproducten (2)

• Impact verwerkt in jaarstukken 2019: toelichting op basis van 
‘gebeurtenissen na balansdatum’. Het coronavirus heeft geen financiële 
impact op 2019

• Impact verwerkt in 1e bestuurlijke monitor 2020: een eerste inschatting van 
de financiële en/of maatschappelijke effecten van de coronacrisis op de 
begroting 2020 en de realisatie van de keuzerichtingen.

• Impact verwerkt in kadernota 2021: per programma wordt een eerste 
grove schets gegeven van de nu al zichtbare gevolg van de coronacrisis voor 
de gemeente
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Inschatting financiële consequenties 
coronavirus op cyclusproducten

• Uitvraag in organisatie op alle begrotings-onderdelen

• Voorbeelden uit landelijke publicaties, zoals VNG

• Risico’s op Inkomstenkant

• Risico’s uitgavenkant 

• Risico’s op bedrijfsvoering

• Bestuurlijke monitor , risico’s die we voorzien, eerste inschatting

• Kadernota, schets van zichtbare gevolgen

Risico-analyse blijft in beweging
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Wat betekent dit voor financiële positie

Uitgangspunten financieel beleid

• Een structureel sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief
Structureel sluitend wil zeggen dat we ervoor zorgen dat langjarige 
uitgaven ook worden gedekt door langjarige inkomsten.

• Voldoende weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen onze 
weerstandscapaciteit (algemene reserve en de stelpost onvoorziene 
uitgaven) en de financiële risico’s. 

• Ratio tussen de 0,8 en 1,2 dan beschikken we over voldoende buffer om 
risico’s op te vangen zodat ze geen bedreiging vormen voor onze financiële 
positie. 10



Onderdelen ter bepaling financiële positie

• Doorwerking jaarstukken

• MPO

• September en decembercirculaire 2019

• Ontwikkelingen (noodzaak, coalitieakkoord)

• Let op nog niet meegenomen meicirculaire ‘20  begroting 

• Beeld onder streep, ter toets op sluitende financieel Perspectief
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Vermogens positie

• Beeld onder streep, ter toets op sluitend financieel perspectief 

• Beeld bepaalt ontwikkeling reservepositie

• Afzetten tegen ontwikkeling reguliere  risico’s

• Geeft indicatie welke ruimte er is om coronarisico’s op te vangen
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Hoe nu verder?

• Doorlopen vastgestelde planning- en controlcyclus 2020

• Nieuw in 1e Bestuurlijke Monitor en Kadernota 2021 hoofdstuk met impact 
coronacrisis
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