
  

Amendement corona in Doetinchem  

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 16 juli 2020; 

gelezen het raadsvoorstel Kadernota 2021; 

overwegende dat: 

- de coronacrisis niet alleen enorme gevolgen heeft voor de volksgezondheid maar 
eveneens voor economie en samenleving; 

- er in aanvulling op de landelijke en provinciale regelingen ook naar ons als gemeente 
gekeken wordt als het gaat om ondersteuning van inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke en culturele instellingen en sport- en amateurkunstverenigingen; 

- door meevallers in de circulaires van de Rijksoverheid en de Jaarrekening 2019 de 
noodzaak voor het treffen van kleinere, structurele bezuinigingen minder urgent is; 

- we niet moeten afwachten maar moeten doorpakken om zo ruggensteun en rust in de 
economie en samenleving te creëren; 

 
spreekt uit dat: 
- we als gemeente alles moeten doen wat in onze macht ligt om de structurele gevolgen 

voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en inwoners zo beperkt 
mogelijk te laten zijn; 

- hiervoor een lokaal steunpakket wenselijk en noodzakelijk is naast de landelijk en 
provinciaal getroffen maatregelen; 

- dit steunpakket gevoed kan worden via de bij Jaarrekening gereserveerde middelen 
voor de coronacrisis, indien nodig aangevuld vanuit het overschot uit de Jaarrekening 
2019; 

- inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen ook steun kunnen ervaren door 
een herijking van het bezuinigingspakket van november 2019; 

 
besluit aan de beslispunten toe te voegen: 

3. Het college op te dragen bij de begroting of zoveel eerder als mogelijk terug te komen 

naar de Raad met een pakket aan steunmaatregelen coronacrisis die een combinatie 

zijn van: 

o Financiële compensatie, kwijtschelding of steun (incidenteel) aan organisaties 

die door de coronacrisis het hoofd tijdelijk niet boven water kunnen houden; 

o Het terugdraaien van bezuinigingen uit de Keuzerichtingen die vorig jaar 

november zijn vastgesteld en die partijen betreffen die (ook) geraakt zijn door 

de crisis. Te denken valt aan de volgende keuzerichtingen: 

▪ 31: heroverwegen deelnamesubsidie 

▪ 53: openstelling buurthuizen 

▪ 56: huisvesting seniorenontmoetingspunt 

▪ 57: mantelzorgers en vrijwilligers 

▪ 63: armoedebeleid 

▪ 20: organisatie van evenementen 

▪ PM; 

 



en gaat over tot de orde van de dag.  
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