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Voorwoord
Dit is het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid,
afdeling Doetinchem. Het programma omvat een lijst met doelen die
de PvdA voor de komende raadsperiode (2018-2022) wil
nastreven. De doelen zijn gebaseerd op de visie van de PvdA en ze
zijn geformuleerd in een aantal hoofdstukken.
Het programma dient als leidraad voor de inzet van de fractie in de
komende periode en is bovendien een onderlegger voor de mogelijke
onderhandelingen over de samenstelling van het college en het
coalitieakkoord voor de periode 2018-2022.
De PvdA wil in de periode 2018-2022 bestuursverantwoordelijkheid
aangaan. Als betrouwbaar partner met een optimistische visie op de
toekomst van onze mooie gemeente Doetinchem, horen wij die
verantwoordelijkheid ook te nemen. Wij houden er niet van om aan de
zijlijn te staan. Wij zijn óók de Partij van de Aanpak. Vanuit onze
idealen willen wij Doetinchem sterker en socialer maken. Een stem op de
PvdA brengt dat ideaal dichterbij.
Het programma begint met een inleiding, waarin onze kernwaarden
worden beschreven die het fundament vormen voor alles wat we doen en
willen bereiken. Tevens maken we hier duidelijk hoe we vinden dat
Doetinchem er, na de afgelopen raadsperiode, voorstaat en schetsen we
het perspectief van de gemeente die we willen zijn. Daarna volgen zes
thematische hoofdstukken waar we in korte inleidingen onze standpunten
uiteen zetten, gevolgd door concrete doelstellingen die we willen
bereiken de komende vier jaar.
Veel leesplezier!
Namens de PvdA Doetinchem
Steven Kroon (lijsttrekker)

''

Onze kernwaarden,
ons perspectief

De PvdA staat voor een gemeente die sociaal, duurzaam, leefbaar en veilig
is. Waar het wonen en werken goed is. En waar we omzien naar elkaar en
aandacht hebben voor de kwetsbaren in onze samenleving. Maar waar we
ook ruimte geven aan de enorme veerkracht, energie en passie in de dorpen
en wijken van Doetinchem.
Het verkiezingsprogramma gaat daarmee over onszelf. Over onze kinderen, onze
vaders, moeders. Over onze vrienden, collega’s en buren. Over alle mensen die
ons dierbaar zijn. We willen een vuist maken tegen een samenleving waarin het
‘ik’ het ‘ons’ uit het oog dreigt te verliezen. Het gaat niet om efficiency en korte
termijnwinst maar over bestaanszekerheid en sociale rechtvaardigheid. We staan
voor een gemeentelijke overheid die loslaat waar het kan en ruimte geeft aan de
energie en het ondernemerschap in de samenleving. Maar ook voor een
betrouwbare gemeentelijke overheid die onvoorwaardelijke steun geeft aan
mensen die het zelf niet (meer) redden.
En op die punten is nog ontzettend veel werk aan de winkel. We vinden dat
Doetinchem in de afgelopen periode zakelijk en vlak is bestuurd. Natuurlijk is er
ook goed werk geleverd. Maar onder de streep zijn wij van mening dat de
onderlinge solidariteit teveel uit het oog is verloren. Juist in een periode van
financiële krapte en grote veranderingen vinden wij dat onverantwoord. Het
beperken van de toegang tot de bijzondere bijstand, het afschaffen van de
vrijwilligersvergoeding, de bezuiniging op het armoedebeleid, het verzwaren van
de lasten voor huishoudelijk hulp bij de lagere inkomens: een kleine greep uit de
maatregelen die wat ons betreft de sociale kwaliteit van
Doetinchem onder druk hebben gezet. Maatregelen die wat ons betreft
gerepareerd moeten worden.
Doetinchem, Wehl, Gaanderen, de kleinere kernen en het buitengebied
kenmerken zich door een prachtig groen karakter. Dat karakter is belangrijk voor
de aantrekkelijkheid van onze gemeente en moet behouden blijven en daar waar
mogelijk worden versterkt. In combinatie met hoogwaardige
culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen maken we zo een gemeente
waar het goed wonen is. Waar jong en oud gezond en veilig kunnen wonen. Waar
gewerkt wordt, waar gestudeerd wordt en waar gerecreëerd wordt.
De omstandigheden maken wij zelf, met elkaar.
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1. Werken in Doetinchem

Wat vinden we belangrijk?
Werk is belangrijk. Werk is meedoen. Door werk verwerf je niet alleen
inkomen, maar heb je ook een positie van waaruit het eenvoudiger is
om mee te doen. Werk is goed voor het zelfrespect en zorgt voor
contacten met mensen en de samenleving. En dat ligt niet voor
iedereen binnen handbereik. De werkloosheid onder jongeren en
migranten vinden wij onacceptabel hoog. Bovendien is het zaak dat
Laborijn samen met de ondernemers in Doetinchem de uitstroom uit
de bijstand nu echt eens op gang krijgt.
Maar soms is reguliere arbeid een brug te ver. Mensen die wellicht wel
willen, maar niet kunnen. Alle inzet moet erop gericht zijn om deze mensen
via zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding of vrijwilligerswerk deel te laten
nemen en mee te laten doen aan de samenleving. Het armoedebeleid moet
weer worden zoals het bedoeld was: onvoorwaardelijk, ontzorgend en
activerend.
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Werk
Wat willen we bereiken?
● De kortdurende
loonkostensubsidie wordt weer
ingezet zoals bij omringende
gemeenten en hiervoor in
Doetinchem ook het geval was (half
jaar compenseren), zodat het weer
voor werkzoekenden én werkgevers
een belangrijk uitstroom-instrument
wordt;
● Prioriteit geven we aan het inzicht
krijgen in onze bestanden (daar
waar het factoren betreft die
relevant zijn voor werk) zodat we
snel en efficiënt kunnen matchen als
er een aanvraag vanuit het
bedrijfsleven komt;
● Verdubbeling van de capaciteit
voor arbeidsbemiddeling, jobcoaching (Werkgeversservicepunt)
en intensivering van de
samenwerking tussen Laborijn,
UWV én werkgevers (in het
Werkgeverspunt Achterhoek-West)
zodat de uitstroom nu eindelijk op
gang gaat komen;
● Sneller resultaat aan de balie:
iedereen die zich bij Laborijn meldt
voor een uitkering gaat ook
naar buiten met (zicht op) een
betaalde baan, een opleiding of een
vorm van dagbesteding of
vrijwilligerswerk. We maken
duidelijke uitstroomafspraken waar
we ook aan kunnen toetsen
zodat er beter bijgestuurd kan
worden;
● Koppeling (automatisering) van
alle ondersteuningsregelingen
gemeente Doetinchem;

● Zolang het de weg naar betaald
werk niet hindert en geen verdringing
op de arbeidsmarkt tot gevolg heeft,
vinden we het heel normaal om
uitkeringsgerechtigden via
vrijwilligerswerk en tegen-prestatie
naar vermogen te vragen;
● Statushouders worden zo snel
mogelijk (al tijdens de Inburgering via
onder andere Samen Doetinchem) bij
de hand genomen om de weg naar
werk te vinden, de inzet wordt
geïntensiveerd om de werkloosheid
onder die groep drastisch terug te
dringen;
● Vergaande stappen zetten in een
sociale, regelarme bijstand;
● Minder focus op de fraudebestrijding. We gaan uit van goede wil en
intenties van de mensen.
Als mensen toch opzettelijk
frauderen, dan voeren we daarnaast
een streng sanctiebeleid;
● We voeren de vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden weer in. Dit is een
prima instrument voor sociale
activering en dus om mensen te
motiveren tot het doen van
vrijwilligerswerk;
● Mantelzorgers kunnen onder
bepaalde voorwaarden (beslag dat
mantelzorg legt) vrijgesteld worden
van sollicitatieplicht. Bijstandsouders
met kinderen onder de twaalf moeten
die ontheffing ook kunnen krijgen.
Bovendien is het zaak mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt
op dit punt ook rust te geven;
● De politieke invloed op Laborijn
moet weer worden vergroot.
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Jongeren en Werk
Wat willen we bereiken?
● Via het Praktijkontwikkelcentrum
versterken we de band tussen
onderwijs en arbeidsmarkt
en vergroten we de kans van
werkzoekenden op werk;
● We zetten vol in op de bestrijding
van jeugdwerkloosheid en
stimuleren leer-werkplaatsen
(meester-gezel) en werk via
jongerenvouchers;
● De werkloosheid onder allochtone
jongeren is onacceptabel hoog. Het
buddy-project voor allochtone
jongeren die moeite hebben de weg
naar werk te vinden wordt nieuw
leven ingeblazen.
Meedoen voor iedereen &
inclusieve samenleving
Wat willen we bereiken?
● De bezuinigingen op het
armoedebeleid worden
teruggedraaid en de capaciteit voor
gemeentelijke schuldhulpverlening

wordt verruimd, dit alles om het
aantal inwoners in armoede de
komende periode te laten afnemen;
• We bundelen lokale
inkomensvoorzieningen en
vergemakkelijken de toegang voor
inwoners tot die voorzieningen
enerzijds door automatisering en
koppelen van gegevens en
anderzijds door de inrichting van één
loket voor inkomensvoorzieningen;
● Bijzonder bijstand als sociaal
vangnet wordt weer verruimd;
● Taalcursussen die statushouders
via de formele inburgering volgen
bieden te weinig houvast in de
samenleving en op de arbeidsmarkt:
we geven een extra impuls aan de
Taalmaatjes richting de
Doetinchemse statushouders;
● Een inclusieve samenleving is een
toegankelijke samenleving;
Doetinchem moet de meest
toegankelijke stad worden voor
mensen met een fysieke of visuele
beperking.
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Werken aan de economie
Wat willen we bereiken?
● Het Noordelijk deel van het A18 Bedrijvenpark wordt afgewaardeerd en
ingericht als zonnepark. We onderzoeken waar elders mogelijkheden zijn
voor dergelijke parken;
● We geven ruimte aan het Slingeland Ziekenhuis langs de A18;
● Vestiging van het Van der Valk Hotel langs de A18;
● Er komt een stimuleringsregeling Starten vanuit de Bijstand, als onderdeel
van een 'startersoffensief’, dat een effectievere inzet van Bbz-gelden tot doel
heeft;
● Verdere verbetering dienstverlening aan werkgevers, terugdringen
overbodige regels op bedrijventerreinen;
● De zondag-openstelling van supermarkten die de komende periode is
gerealiseerd, moet worden verruimd, waardoor de openstelling op zondag
gelijk is aan die op andere dagen;
● We stellen gronden beschikbaar voor stadslandbouw en helpen
initiatiefnemers dit mooie concept van de grond te krijgen;
● We realiseren een stimuleringscentrum voor Sociaal Ondernemen en
maken het centrum koploper op het gebied van sociaal ondernemen in
Nederland;
● Opstellen van een Masterplan Ondernemersklimaat op Bedrijventerreinen,
onder andere om leegstand tegen te gaan en de bedrijvigheid te stimuleren.
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2. Wonen in Doetinchem

Wat vinden we belangrijk?
Doetinchem is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Het
groene karakter en de eigen identiteit van de verschillende wijken en
dorpen dragen hier aan bij. De PvdA wil dat iedereen in Doetinchem
prettig woont.
Betaalbaar, met goede en goed bereikbare voorzieningen, in een buurt
die schoon, heel en veilig is. Respect voor elkaars ruimte is het
uitgangspunt. Het beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling schept
daarvoor de mogelijkheden en bestemmingsplannen regelen wat
noodzakelijk is.
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Woningen
Wat willen we bereiken?
• De wachtlijst voor sociale huurwoningen is te lang, deze moet worden
verkort;
• In nauwe samenspraak met Sité
proberen we de wachttijden voor
specifieke doelgroepen (jongeren)
aanzienlijk te verkorten;
• We onderzoeken welke leegstaande
panden zich eventueel lenen voor
huisvesting van specifieke
doelgroepen (studenten, jongeren,
ouderen);
• De Blijverslening (bedoeld om veilig
en levensloopbestendig wonen te
bevorderen) verdient een vervolg en
kan bij succes worden verruimd.
Groen en duurzaam
Wat willen we bereiken?
• Behoud en waar mogelijk versterking
van het groene karakter van onze
gemeente is uitgangspunt in ons
ruimtelijk beleid;
• Alle mogelijkheden tot vermindering
van het aantal overlastgevende
(intensieve) veehouderijen in de
nabijheid van woonwijken (bv. Wehlse
Broeklanden/de Huet) moeten worden
benut;
• Alles op alles zetten om
zonnepanelen op daken en andere
besparingsmogelijkheden mogelijk te
maken. Richting particuliere
woningbezitters maar ook huurders.
Elk openbaar gebouw waar het kan,
heeft binnen vier jaar zonnepanelen op
het dak. Dergelijke afspraken worden
ook gemaakt met ondernemers op
bedrijventerreinen;

• In afzienbare tijd koopt de
gemeente 100% duurzaam in en
worden gemeentelijke panden
energiezuiniger gemaakt;
• Het terugdringen van de
energielasten voor alle huishoudens
en in het bijzonder voor minima is
een concreet speerpunt;
• Verder doorvoeren van
afvalscheiding is goed maar mag
onze inwoners niet verder op kosten
jagen;
• Bewonersinitiatieven op het terrein
van duurzaamheid, zoals lokale
energie-coöperaties, verdienen onze
steun;
• We stellen gronden beschikbaar
voor stadslandbouw en helpen
initiatiefnemers dit mooie concept
van de grond te krijgen. Daarnaast
stimuleren we de aanplant van
fruitbomen in de openbare ruimte;
• De gemeente moet over de volle
breedte (ook buiten de
gemeentelijke organisatie) zo snel
mogelijk Fair Trade gemeente
worden: we ondersteunen projecten
die dit doel dichterbij brengen;
• De gemeente moet nog meer
loslaten. De openbare ruimte is niet
van het gemeentebestuur maar van
de inwoners. Wij willen meer toe
naar zelfbeheer van de openbare
ruimte. Hierbij kan vijf procent van
het onderhoudsbudget door onze
inwoners zelf wordt ingevuld.

''

100%
duurzaam inkopen
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Veilig en leefbaar
Wat willen we bereiken?
• Betere begeleiding van zelfstandig wonen van inwoners met psychische
problemen of dementie. Zowel als het gaat om gespreide toewijzing van
woningen maar ook begeleiding van de buurt/directe woonomgeving door Sité;
• Huftergedrag is onacceptabel. Grotere ergernissen als intimiderend gedrag en
overlast van jongeren pakken we snel en grondig aan. Dat doen we door een
speciaal team te vormen;
• De PvdA vindt dat daar waar er veel vernielingen en/of overlast is
cameratoezicht mogelijk moet zijn. Camera's helpen bij het vergroten van de
veiligheid, verminderen de onveiligheidsgevoelens van de burger en helpen bij
het opsporen van daders van misdrijven. Het moet wel proportioneel zijn en
geen onnodige inbreuk op de privacy met zich meebrengen. Op hotspots moet
cameratoezicht worden ingezet;
• De zogenaamde Taskforce Bijzondere Woonvormen heeft weinig opgeleverd.
Samen met onze partner Sité willen wij een nieuw plan bedenken om ernstige
woonoverlast tegen te gaan.
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Drugsbeleid
Wat willen we bereiken?
• Een gerichte, zero-toleranceaanpak van drugsoverlast. Verkoop
van softdrugs alleen in de
coffeeshops, we gaan straathandel
tegen. Gelet op de omvang en
ligging van Doetinchem (landelijke
norm: per 15.000 inwoners één
coffeeshop), mogen dat er wat ons
betreft maximaal drie zijn (vestiging
in het Ei);
• De effectiviteit van preventie moet
vergroot worden: investeren in
voorlichting aan ouders, zodat ze
hun kind van de drugs af kunnen
houden en voorlichten van kinderen
op school;
• De PvdA pleit er voor de teelt van
wiet te legaliseren. Wij willen ons
aansluiten bij de gemeenten die
daar nu van de regering ruimte voor
hebben gekregen.

''

We gaan
straathandel
tegen

Verkeer en vervoer
Wat willen we bereiken?
• Voetgangers en fietsers krijgen
prioriteit in ons verkeersbeleid. In
samenspraak met de doelgroep
onderzoeken we gevaarlijke of
onwenselijke situaties en maken we
ruimte voor aanpassing van deze
knelpunten;
• De Gaswal blijft gewoon open als
belangrijke toegangsweg naar onze
binnenstad. Meer “knijpen” verhindert
de toegankelijkheid voor bezoekers
van de binnenstad teveel;
• De mogelijkheid om van de
westkant de Van Nispenstraat in te
rijden (in ieder geval tot aan de
Catharinagarage) moet worden
onderzocht en indien haalbaar, weer
mogelijk worden gemaakt;
• Verkeersveiligheid in wijken
vergroten door bijvoorbeeld 30 km
gebieden;
• Oversteekmogelijkheden fietsers
van grote kruispunten verbeteren;
• De investeringen in de spoorlijn
Arnhem-Doetinchem-Winterswijk zijn
mooi, maar we moeten blijven
streven naar dubbelspoor in de
Achterhoek, in het bijzonder de
verdubbeling tussen Doetinchem en
Wehl heeft prioriteit;
• We treden keihard op tegen asociaal rijgedrag, de pak- en
bekeuringkans voor te hard rijden
moet veel groter worden.
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3. Leren in Doetinchem

Wat vinden we belangrijk?
Onderwijs is voor de PvdA het middel voor zelfontplooiing en het
biedt de mogelijkheid een goede positie in de samenleving te
verwerven. Wij vinden het daarom een belangrijk instrument om alle
kinderen en jongeren in de gemeente Doetinchem alle kansen voor
de toekomst te geven. Investeren in goed onderwijs is investeren in
de toekomst. Hierbij is de gemeente zich bewust van haar bijzondere
verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs.
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Onderwijs en jongeren
Wat willen we bereiken?
• We faciliteren werkleerbedrijven
waar jongeren die moeilijk aan een
stageplaats kunnen komen een
volwaardige stage kunnen lopen en
zoeken daarbij samenwerking met
MBO-instellingen in Doetinchem en
omstreken;
• Voortzetten van het praktijkontwikkelcentrum waardoor de
aansluiting wordt versterkt tussen
onderwijs en de arbeidsmarkt;
• Schoolverzuim en zonder diploma
de school verlaten gaan we tegen
door een intensieve samenwerking
tussen het onderwijs,
leerplichtambtenaar en hulpverlening.
Jongeren die spijbelen en waarbij het
vermoeden is dat er sprake is van
achterliggende problematiek worden
via de hulpverlening thuis bezocht;
• Hulpverlening wordt ingezet met als
doel de jongere zo snel mogelijk weer
terug te leiden naar het onderwijs. Bij
onwil is het zaak van de
leerplichtambtenaar;
• De ligging van Doetinchem tussen
drie HBO-instellingen (Arnhem,
Deventer en over de grens) moet
beter benut worden, initiatieven die
Doetinchem als woonstad voor HBOstudenten ondersteunen, verdienen
onze steun.
Lokaal onderwijsbeleid
Wat willen we bereiken?
• We blijven investeren in goede
onderwijshuisvesting. Met het oog op
de ontgroening zal voortdurend de
afweging moeten worden gemaakt
tussen verbetering ofwel vernieuwing
van onderwijsgebouwen;

• Het middelbaar onderwijs in
Doetinchem loopt voorop in de
discussie over afnemende leerlingaantallen en krijgt de steun van de
gemeente waar mogelijk en nodig;
• Elke wijk heeft een brede
schoolnetwerk. Dit zetten we voort.
Primair en passend onderwijs
Wat willen we bereiken?
• Het primair onderwijs is één van dé
plekken om achterstanden en
problemen in de opvoeding van
kinderen te kunnen signaleren en is
dus cruciaal in preventieve zin. De
inzet van buurtcoaches op alle
basisscholen in Doetinchem moet
worden verruimd;
• We vinden het onacceptabel dat
kinderen ouder dan 8 jaar nog geen
zwemdiploma hebben. We begrijpen
de terughoudendheid van scholen
maar vragen hen hier regie te pakken
en met uitvoerende partij
Rozengaarde te garanderen dat ieder
kind tijdig een zwemdiploma heeft.
De gemeente doet boter bij de vis en
maakt hier geld voor vrij;
• Passend onderwijs moet minder
bureaucratisch worden georganiseerd
zodat ruimte ontstaat voor kinderen
op gewone scholen mee te doen.
Voor kinderen die het anders echt
niet redden blijft er goed speciaal
onderwijs, met kleine groepen en
goede begeleiding.

''

Ieder kind een
zwemdiploma

15

4. Zorgen in Doetinchem

Wat vinden we belangrijk?
Iedereen doet mee, dat is onze inzet. Zeker ook op het terrein van de
zorg. We bieden hulp aan degenen die ondersteuning nodig hebben.
Essentieel is dat de mensen die hulp nodig hebben centraal staan
binnen de zorgtaken van de gemeente.
Het is een uitdaging om de zorg betaalbaar te houden, maar ook een kans
om de zorg simpeler en beter te organiseren. Daar valt ook een paar jaar
na de overdracht van taken naar de gemeenten nog een wereld te winnen.
Ook vanuit de gemeente Doetinchem zelf dus. We kunnen veel besparen
op onnodige overhead, langdurige bureaucratische processen,
ingewikkelde regelgeving en organisaties die dubbel werk doen. We
besparen niet op de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Onnodig en
onacceptabel. Doetinchem moet weer één van de sociaalste gemeenten
van Nederland worden!
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Zorg op maat
Wat willen we bereiken?
• Het beleid voor de huishoudelijke
hulp moet onze inwoners weer
zekerheden bieden (en voldoen aan
rechtelijke uitspraken). Maatwerk is
nastrevenswaardig maar
toekenningen moeten worden
onderbouwd vanuit heldere (liefst
landelijke) normen;
• De eigen bijdrage huishoudelijke
hulp voor lage en middeninkomens
moet omlaag, die voor hogere
inkomens mag omhoog;
• We ondersteunen en stimuleren
zorg coöperaties die mee willen doen
aan aanbestedingen;
• We accepteren alleen aanbieders
die goed werkgeverschap belangrijk
vinden en dit vertalen in
arbeidsvoorwaarden. We streven
naar minder aanbieders maar de
eigen keuze van inwoners blijft
voorop staan;
• De eigen bijdrage voor
dagbesteding en begeleiding wordt
afgeschaft, dit om te voorkomen dat
mensen deze zorg gaan mijden
vanwege financiële krapte;
• We investeren in een werkwijze die
ervoor zorgt dat de bureaucratie
afneemt. We ruimen zoveel mogelijk
regels en protocollen om echt
maatwerk te kunnen leveren. We
vertrouwen op de kundigheid van
onze zorgprofessionals en nemen
hun ervaringen mee in de evaluatie
van het beleid;
• We zijn tegen marktwerking in de
zorg; zorginstellingen waarvan de
bestuurders een salaris krijgen hoger

dan de Balkenendenorm, willen we
korten op hun subsidie;
• We vinden het van essentieel
belang dat de gezondheidszorg voor
alle Doetinchemmers toegankelijk is,
daarom continueren we de
Gemeentepolis en gaan we goed
kijken hoe we de kosten voor
chronisch zieken draagbaar kunnen
maken;
• Maatschappelijke zorginitiatieven
zoals Sravana, Humanitas, Rondom
Autisme en Present verdienen onze
steun (materieel en immaterieel):
waar mogelijk en noodzakelijk
verhogen we het bijbehorende
subsidieplafond;
• We willen meer sociale innovatie in
de zorg in Doetinchem en innovatieve
initiatieven die deze handschoen
oppakken, kunnen ondersteunen. Er
komt een regelarm fonds voor
Innovatie in het Sociale Domein;
• De teams van buurtcoaches krijgen
beschikken over een
“maatwerkbudget” dat naar eigen
inzicht kan worden aangewend in
problematische situaties achter de
voordeur en waar inzet van het
budget gewenste oplossingen sneller
dichterbij brengt;
• De gemeente Doetinchem geeft het
goede voorbeeld in innovatie en gaat
de volgende periode ieder jaar een
experiment uitvoeren in de zorg. Het
doel is om de zorgkwaliteit te
verbeteren. Het experiment komt tot
stand in samenwerking met de
partners en inwoners;.
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• In ons gezondheidsbeleid moeten
de jeugd en ouderen speerpunten
zijn. Projecten gericht op voorlichting,
sport en bewegen zijn erg belangrijk
omdat er een preventieve werking
vanuit gaat en dienen voortgezet te
worden;
• We verkleinen de
gezondheidsverschillen in onze
gemeente. We accepteren geen
verschillen in levensverwachting en
gezondheid tussen verschillende
inkomensgroepen;
• Roken is slecht voor de gezondheid
en moet worden ontmoedigd. Maar
roken verbieden in speeltuinen
vinden we een vorm van betutteling
waar we geen voorstander van zijn.
Jeugdzorg
Wat willen we bereiken?
• Een goede inrichting van de
Jeugdzorg regelen we gedeeltelijk op
wijkniveau en gedeeltelijk op
regionaal niveau. Wij onderschrijven
de doelstellingen van de
decentralisatie maar vinden dat
bezuinigingen niet te koste mogen
gaan van de kwaliteit van zorg voor
jeugd;
• Voor deze kwetsbare groep die
zichzelf niet altijd kan verdedigen,
vinden wij dat het de hoogste
prioriteit heeft dat er snel goede zorg
wordt geboden in overleg met de
ouders. Wachttijden zijn
onacceptabel en wij vinden dat de
ouders/verzorgers inspraak hebben
bij de indicatiestelling;

• De klachtenprocedure moet helder
zijn en een eventuele second opinion
wordt door een onafhankelijke derde
gegeven;
• De vroegsignalering bij jongvolwassenen moet worden versterkt.
Snelle interventie zorg voor een
effectievere aanpak en
kostenreductie.
Ouder worden in de wijk
Wat willen we bereiken?
• Er komen zorgteams in elke wijk
waar verschillende professionals als
buurtcoach, wijkverpleegkundigen in
nauw contact staan met bijvoorbeeld
huisartsen. Zij zorgen voor goede,
snelle en toegankelijke hulp voor
iedereen;
• Mede door deze zorgteams kunnen
zowel mensen met een beperking,
chronisch zieken, als ouderen zolang
mogelijk in hun eigen vertrouwde
omgeving wonen;
• Bijzondere aandacht eisen wij van
aanbieders van zorg voor de groep
ouderen op hoge leeftijd, die
geestelijk nog helder zijn maar door
hun leeftijd beperkt zijn in mobiliteit,
zien en horen. Deze groep heeft niet
alleen planbare maar vooral ook nietplanbare zorg nodig van kort durende
contactmomenten voor hand en
spandiensten;

''

Zorgteams
in elke wijk
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• Kleinschalige initiatieven als
zorgcoöperaties waardoor
zorgbehoevende ouderen, chronisch
zieken en mensen met een beperking
in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen, worden door ons
gestimuleerd en ondersteund;
• Na het succes van de
ouderenontmoetingspunten in ’t
Brewinc en op het Pelgrimterrein
vinden wij dat er ook ontmoetingspunten moeten komen in Wehl en
Overstegen. Als er daarnaast
behoefte is aan meer punten moeten
deze er ook komen;
• Ouder worden voor de eerste
generatie gastarbeiders gaat vaak
samen met problemen en sociaal
isolement: we gaan in overleg met
hen en ouderenzorgpartijen voor een
extra aanbod voor deze doelgroep.

Mantelzorg en noaberschap
Wat willen we bereiken?
• Mantelzorgers worden waar nodig
ondersteund met informatie en
advies. Daarnaast zetten we flink in
op het organiseren van respijtzorg
zodat de mantelzorgers niet
overbelast raken, de
sportverenigingen en culturele
instellingen worden hier bij
betrokken;
• Er komt speciale aandacht voor
minderjarige mantelzorgers. In
overleg tussen buurtcoach,
(basis-)scholen en zorgverleners
maken we een aanbod dat deze
jonge mantelzorgers gaat ontlasten
van hun zware taak.
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5. Genieten in Doetinchem

Wat vinden we belangrijk?
Doetinchem is van oudsher een centrum voor uitgaan, winkelen,
recreëren, sporten en cultuurbezoek. Niet alleen Doetinchemmers
maar ook vele Achterhoekers maken hier veelvuldig gebruik van.
Het is zaak de economische stimulering van onze binnenstad voort te
zetten, waarbij vooral maatregelen worden getroffen met economisch effect.
Cultuur en sport zijn voor de PvdA meer dan vrijetijdsbesteding. Het hoort
bij het DNA van onze stad, onze dorpen en wijken en zijn in veel wijken en
dorpen het sociale element van de samenleving. Het stimuleert
bedrijvigheid, creativiteit en levendigheid. Culturele en sportieve
evenementen en uitingen zorgen er bovendien voor dat onze gemeente
leefbaar en aantrekkelijk blijft. Algemeen nut beogende stichtingen en
verenigingen verdienen onze steun.
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Binnenstad
Wat willen we bereiken?
• Voortzetting van de energie en
ambities van het Aanvalsplan
Binnenstad. Focus moet echter
komen te liggen op projecten die de
economische kracht en de culturele
aantrekkingskracht van de
binnenstad vergroten. Aandacht voor
cofinanciering van de plannen blijft
aan de orde;
• De westelijke toegang tot de
Catharina-garage via de van
Nispenstraat moet worden mogelijk
gemaakt;
• Meer ruimte voor particulier initiatief
in de binnenstad (evenementen);
• Pop-up stores zijn een goede
manier om leegstand tegen te gaan
maar mogen geen cosmetisch
einddoel zijn. De gemeente gaat in
overleg met ondernemers en
vastgoedeigenaren om de drempel
van hoge huren in de binnenstad
voor startende ondernemers weg te
nemen. De centrummakelaar moet
daadwerkelijk ruimte krijgen om het
verschil te maken;
• Meer marketing om Duitse
bezoekers naar onze binnenstad te
trekken;
• Betaald parkeren blijft noodzakelijk
maar verlaging van de
parkeertarieven is bespreekbaar;
• De binnenstad van Doetinchem
krijgt eindelijk een nieuw, duurzaam
systeem voor binnenstadsdistributie.

Sport en beweging
Wat willen we bereiken?
• De gemeente en onze voetbalclub
de Graafschap moeten weer meer
“scholder an scholder” komen te
staan. Daar hoort bij dat we goede
afspraken met de Graafschap maken
zodat een biertje op de tribune
gewoon weer kan;
• De Doetinchemse
sportaccommodaties, zoals op
sportpark Zuid, zijn één van dé
plekken in Doetinchem van waaruit
dagbesteding kan worden
georganiseerd;
• De buurtsportcoaches richten zich
met name op het activeren van
mensen en kinderen die nu niet met
sport in aanraking komen. Ze
organiseren dit dichtbij de mensen, in
de wijk en op een laagdrempelige
manier. Dit doen ze in nauwe
samenwerking met de buurtcoach en
de sportverenigingen;
• Geweldige initiatieven als Doetebol,
waar kinderen natuurlijk kunnen
spelen, verdienen navolging. Wij
vinden dat er meer van dergelijke
speelplekken voor de jeugd moet
komen. In nauwe samenspraak met
de kinderen zelf en hun ouders
worden deze ontwikkeld en
onderhouden.

''

Een biertje op de
tribune moet kunnen

21

Cultuur
Wat willen we bereiken?
• We willen één Cultuurbedrijf dat
gevestigd is in het Cultuurkwartier.
De bezuinigingen op cultuur worden
(grotendeels) teruggedraaid en de
groei naar één Cultuurbedrijf gaat
zonder gedwongen ontslagen en mét
werkzekerheid voor de medewerkers;
• Vanuit het Cultuurbedrijf wordt
integrale cultuureducatie zo breed
mogelijk aangeboden waarbij het
aanbod volledig is afgestemd op de
vraag van het (Achterhoekse)
basisonderwijs;
• We zijn alert op de toegankelijkheid
voor kwetsbare doelgroepen.
Ondanks de bezuinigingen mag
cultuur niet iets van de ‘rijken’
worden. Projecten of initiatieven met
deze doelstelling krijgen voorrang;
• Er is extra aandacht tussen de
verbindingen die er gelegd kunnen
worden tussen kunst/cultuur en
bijvoorbeeld de zorg/welzijn of het
jeugdbeleid. De linken tussen
amateurkunst, culturele activiteiten
en bijvoorbeeld dagbesteding van
ouderen/jongeren, krijgt onze
speciale aandacht;
• De sector maakt op grote schaal
gebruik van vrijwilligers(werk). We
stimuleren dit door mensen die niet
direct betaald aan de slag kunnen, te
motiveren om in deze sector aan het
werk te gaan/blijven.

''

Ondanks de
bezuinigingen mag
cultuur niet iets
van de ‘rijken’
worden
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6. Besturen in Doetinchem

Wat vinden we belangrijk?
De PvdA wil de gemeente Doetinchem besturen in samenspraak met
de inwoners van de gemeente. Dat vraagt een andere aanpak van de
bestuurders. Inwoners worden actief en vroegtijdig betrokken bij de
beleidsvorming. Niet als inspreker, maar als volwaardige partner met
een eigen deskundigheid. We gebruiken begrijpelijke communicatie,
zowel in woord als in geschrift.
We gaan verantwoord met de middelen om en houden daarbij rekening met
de koopkracht van de inwoners van de gemeente Doetinchem. De PvdA wil
dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Bovendien staat de PvdA voor een sociaal minimabeleid voor mensen die
moeite hebben om alle lasten te betalen. Dat zijn rode draden in ons
financieel beleid.
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Bestuur en organisatie
Wat willen we bereiken?
• We streven naar een kleiner
College van minder dan vijf fte;
• De gemeente geeft het goede
voorbeeld in haar personeels- en
aanbestedingsbeleid en bereikt
binnen twee jaar de hoogste trede op
de Prestatieladder Sociaal
Ondernemen;
• We scherpen ons inkoopbeleid met
betrekking tot SROI (sociaal
rendement) aan en geven bedrijven
die tredes hebben gezet op de PSO
een streepje voor, lokale en regionale
bedrijven hebben overigens sowieso
een streepje voor;
• Deregulering is ook de afgelopen
periode nauwelijks van de grond
gekomen. Dat vinden we jammer. We
dringen overbodige en onzinnige
regels terug door de introductie van
Het Ontregelloket;
• De veranderingen in de
gemeentelijke organisatie steunen
we. Maar doel moet niet perse zijn
een kleinere organisatie. Wel een
andere organisatie. Een organisatie
die veel diensten op het terrein van
zorg, welzijn en werk weer onder
eigen regie brengt en van de markt
afhaalt (zoals schuldhulpverlening).
Een gemeente die vanuit principe niet
kiest voor privatisering van gemeentelijke taken maar mogelijk wel
bepaalde uitvoeringstaken op afstand
wil zetten in een overheids-bv;

• Anoniem solliciteren wordt de norm
in de gemeente Doetinchem, dit om
te garanderen dat de gemeentelijke
organisatie een afspiegeling is (kan
zijn) van onze samenleving.
Financiën
Wat willen we bereiken?
• Het financiële beleid moet erop
gericht zijn om een structureel
gezonde financiële positie te hebben,
verantwoord met risico’s om te gaan
en tegelijkertijd niet de boel op slot te
zetten zodat niet meer kan worden
geïnvesteerd in onze gemeente;
• Het kleurloze financieel beleid van
de afgelopen jaren moet worden
omgezet in financieel beleid dat
primair tot doel heeft het sociale
karakter van Doetinchem te
garanderen. Veel sociale voorzieningen zijn onder druk gezet en
deze situatie willen we terugdraaien;
• Als het nieuwe kabinet, de Rijksoverheid, maatregelen neemt die de
zorg aan onze inwoners treft zullen
wij hier extra geld voor gaan
uittrekken;
• Als het sociale karakter van onze
gemeente onder druk komt te staan
door Rijksafwegingen, trekken we
meer geld uit voor zorg aan onze
inwoners die het nodig hebben.

''

Anoniem solliciteren
wordt de norm
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Regio Achterhoek
Wat willen we bereiken?
• We blijven een actieve gemeente en trekker van veel samenwerking in
de Achterhoek maar focussen ons op samenwerkingspartners waar
energie en wil zit om verder te komen;
• We sluiten gemeentelijke herindeling niet uit maar kiezen er pas voor
als gemeentelijke samenwerking niet toereikend of krachtig genoeg is.
De nieuw ingezette koers van de Regio Achterhoek die de Achterhoek
2020 Agenda nieuw leven in moet blazen verdient steun en verdere
doorontwikkeling.

''

We blijven een actieve
gemeente en trekker
van veel samenwerking
in de Achterhoek

