
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 2 juli 2021 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JULI 2021 
 
Hamerstukken 
 
 
1. Jaarstukken 2020 gemeente Doetinchem  
Wij stellen u voor: 
1. De jaarstukken 2020, inclusief de bijbehorende jaarrekening 2020 en de rekening in één 

oogopslag 2020 van de gemeente Doetinchem vast te stellen. 
2. Van het bruto jaarrekeningresultaat € 1.310.000 te bestemmen voor activiteiten in de 

begroting 2021. 
3. Van het bruto jaarrekeningresultaat € 725.000 ten gunste te brengen van de reserve corona. 
4. Het netto jaarrekeningresultaat van € 8.295.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 
5. Hiertoe de 39ste wijziging van de gemeentebegroting 2021 vast te stellen. 
 
2. Eerste bestuurlijke monitor 2021 gemeente Doetinchem 
Wij stellen u voor: 
1. De eerste bestuurlijke monitor 2021 vast te stellen, met daarin: 

a. De financiële consequenties van de septembercirculaire en de decembercirculaires van het 
Rijk over het Gemeentefonds zoals die in de raadsmededelingen d.d. 13 oktober 2020 en 
26 januari 2021 zijn weergegeven; 

b. De in hoofdstuk één genoemde ontwikkelingen met financiële consequenties tot een 
bedrag van € -6.670.000. 

2. De kosten van corona uit deze bestuurlijke monitor die voor rekening van de gemeente 
Doetinchem komen ad € 1.358.000, ten laste te brengen van de reservering corona. 

3. Het resterend saldo van onder beslispunt 1a, 1b en 2 genoemde mutaties uit de eerste 
monitor 2021 ad € -5.610.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. 

4. De in paragraaf 1.5 weergegeven technische begrotingswijziging vast te stellen en daarmee 
de volgende besluiten te nemen: 
a. Het investeringskrediet voor de ICT-samenwerking (€ 1.213.000) te splitsen in een 

investeringskrediet met een afschrijvingsduur van 3 en 5 jaar. Krediet 3 jaar = € 328.000 
(afgerond 27%); Krediet 5 jaar = € 885.000 (afgerond 73 %). 

b. Conform het reeds vastgestelde GRP 2016-2021 de laatste tranche van het krediet te 
voteren ad € 4.066.000. 

5. De begroting 2021 overeenkomstig bovenstaande beslispunten te wijzigen en hiertoe de 
40ste  wijziging vast te stellen. 

 
3. Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties (MPO) 2021 
Wij stellen u voor: 
1. Het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2021 vast te stellen en daarmee: 

- kennis te nemen van de stand van zaken van de belangrijkste ontwikkellocaties; 
- de grondexploitaties op projectniveau vast te stellen; 
- een krediet van € 3,45 mln. te verlenen t.b.v. investeringen in 2021 en 2022 welke reeds 

zijn voorzien en deel uitmaken van de totaal geraamde kosten binnen de 
grondexploitaties en overige ruimtelijke projecten. 

2. Een extra revolverend startkrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de verkennende 
fase naar mogelijke nieuwe projecten.  
Het strategisch aankoopbeleid vast te stellen en een daarbij behorend strategisch, 
revolverend, aankoopkrediet van € 2,0 mln. beschikbaar te stellen voor het in voorkomende 
gevallen kunnen doen van strategische aankopen. 
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3. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om ten aanzien van de 

grondexploitaties geheimhouding op te leggen te bekrachtigen op basis van artikel 25, derde 
lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van de Wet 
openbaarheid van bestuur (economische en financiële belangen gemeente). 
Geheimhouding betreft de bijlagen: 
- Grondexploitaties (ter inzage, niet bijgevoegd bij raadsvoorstel). 
- Strategisch aankoopbeleid. 

4. De 38ste wijziging van de gemeentebegroting 2021 vast te stellen. 
 
4. Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025 GR Laborijn 
Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling 

Laborijn. 
2. Bij het bestuur van Laborijn de volgende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 

2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Laborijn: 
Instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, met dien 
verstande dat in 2021 een nadere analyse wordt uitgevoerd naar de stijging van de 
uitvoeringskosten en dat op basis daarvan een plan van aanpak wordt gemaakt met als doel 
de uitvoeringskosten te beperken. 

 
5. Beleidsregel ‘Planologisch kader voor het landelijk gebied - 2021’ 
Wij stellen u voor: 
1. De beleidsregel ‘Planologisch kader voor het landelijk gebied- 2021’ vast te stellen zodat voor 

bepaalde ontwikkelingen, die niet passen binnen de mogelijkheden van de 
beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’, duidelijk is dat deze nog wel - onder 
voorwaarden - toegestaan worden. 

2. Het college op te dragen om bij toekomstige bestemmingsplannen als gevolg van de 
beleidsregel ‘Planologisch beleidskader voor het landelijk gebied - 2021’ het 
ontwerpbestemmingsplan aan de raad voor te leggen voor besluitvorming. 
Daarbij stelt het college dan voor aan de raad om het ontwerpbestemmingsplan als 
(definitief) bestemmingsplan vast te stellen, onder de voorwaarden dat: 
a. Er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend zijn; 
b. Er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan sprake is van een ongewijzigde 

vaststelling. 
De datum van vaststelling is daarbij de eerstvolgende raad na afloop van de 
terinzagelegging. 

3. Ontwerpbestemmingsplannen die op grond van besluitpunt 2 aan de raad worden 
voorgelegd, mogen direct na besluitvorming door het college ter inzage gelegd worden, 
tenzij er sprake is van een bestemmingsplan dat politiek bestuurlijk gevoelig is. Voor die 
plannen wordt eerst de besluitvorming in de raad afgewacht, zoals in besluitpunt 2 is 
aangegeven. 

4. De besluiten als genoemd in besluitpunten 2 en 3 ook toe te passen voor 
bestemmingsplannen die opgesteld gaan worden als gevolg van de notitie ‘Wonen landelijk 
gebied gemeente Doetinchem’, zoals vastgesteld op 17 december 2020. 
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5. Het college verzoeken om bij de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet uit te zoeken hoe ook dan op een eenvoudige manier meegewerkt kan 
worden aan de ontwikkelingen van de beleidsregel ‘Planologisch beleidskader voor het 
landelijk gebied - 2021’ en de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 


