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Op donderdag 18 juni 2020 is er een informatieve bijeenkomst voor 
de gemeenteraad. 
 
Locatie:   stadhuis, Raadhuisstraat 2 
Aanvang:   19.00 uur 
 
De vergadering vindt plaats in het stadhuis. Vanwege de corona-richtlijnen is er geen 
fysieke publieke tribune. Voor publiek is de bijeenkomst vanaf 21.00u live te volgen 
via https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken. 
 
 
Locatie: diverse vergaderzalen 
19.00 – 21.30 uur  Inloopsessies  
Raadsleden kunnen technische, feitelijke vragen stellen aan ambtenaren over de 
jaarrekening en de MPO (Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties).  

 
De inloopsessies zijn in carrouselvorm waarbij meerdere sessies tegelijkertijd 
plaatsvinden. Indeling volgens de thema’s:   

1. Fysiek domein (inclusief MPO) – zaal Gaanderen 
2. Sociaal domein – zaal Atelier 
3. Bedrijfsvoering en financiën – raadzaal  

 
Voor elk onderwerp zijn 4 sessies van een half uur beschikbaar, met telkens een 
pauze van 10 minuten voor het wisselen tussen de vergaderzalen: 
19.00 – 19.30 uur – Sessie 1 
19.40 – 20.10 uur – Sessie 2 
20.20 – 20.50 uur – Sessie 3 
21.00 – 21.30 uur – Sessie 4, waarbij de vierde sessie Bedrijfsvoering en financiën het 
gesprek met de accountant betreft. 

 
Inschrijven voor 16 juni 
Wij verzoeken raadsleden om zich voor 16 juni in te schrijven voor een of meerdere 
sessies. Het is ook mogelijk om twee keer aan te sluiten bij een thema (dit geldt met 
name voor het thema Bedrijfsvoering en financiën, waarbij de vierde sessie het 
gesprek met de accountant is). 
 
Op basis van de inschrijvingen maakt de griffie een indeling per sessie met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Het is daarom niet mogelijk om tijdens een 
sessie van ruimte te wisselen of zonder inschrijving aan te sluiten bij een sessie.  
 
Locatie: raadzaal 
21.00 – 21.30 uur Gesprek accountant over jaarrekening 2019 
De accountant, Edwin Damman van Baker Tilly, geeft een toelichting op zijn 
bevindingen.  
 
De Jaarstukken 2019 (en de MPO) worden geagendeerd voor beeldvormende 
behandeling op woensdag 1 juli 2020. Op 9 juli 2020 neemt de gemeenteraad een 
besluit over beide documenten. 
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Locatie: raadzaal (plenair) 
21.30 – 22.00 uur Eerste bestuurlijke monitor 2020 
22.00 – 23.00 uur Kadernota 2021 
 
Raadsleden kunnen technische, feitelijke vragen stellen aan ambtenaren over de 
Eerste bestuurlijke monitor 2020 en de Kadernota 2021. Aanwezig zijn één of twee 
vertegenwoordigers per fractie (afhankelijk van de grootte van de fractie). De 
burgemeester is voorzitter. Via het besloten deel van het bis wordt de sessie 
uitgezonden. Raadsleden kunnen daarmee thuis meekijken. Tevens is er de 
mogelijkheid om vanuit het werkcafé in het stadhuis mee te kijken. 
 
De Eerste bestuurlijke monitor 2020 en de Kadernota 2021 worden geagendeerd 
voor beeldvormende behandeling op woensdag 1 juli 2020. Op 16 juli 2020 neemt de 
gemeenteraad een besluit over beide documenten. 
 


