Verkiezingsprogramma 2018-2022 | D66 Doetinchem

Goed werk
Goed wonen
Goed onderwijs

D66 krijgt het voor elkaar

2

Inhoud

3

Kansen voor Doetinchem

6

1. Inwoners en bestuur

7

2. Onderwijs

10

3. Ondernemerschap, innovatie en werk

13

4. Groen en duurzaam

16

5. Zorg en welzijn

18

6. Wonen en leven

23

7. Cultuur, sport en recreatie

26

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

30

9. Veilig en vrij

33

10. Financiën

35

Richtingwijzers

38

Voorwoord lijsttrekker
Wanneer ik door onze gemeente loop, zie ik de mooiste
dingen. Meestal loop ik op mijn hardloopschoenen in
een lekker tempo. Ik geniet dan van de natuur in de
Wehlse Broeklanden, in de Kruisbergse bossen en
in de Slangenburg. Vaak neem ik meer tijd. Ik geniet
dan van de persoonlijke verhalen van onze bijzondere
mensen. In hun verhalen komt de Achterhoekse
bescheidenheid dikwijls samen met een flinke
dosis gedrevenheid om in hun omgeving, voor hun
vereniging en in hun werk mooie dingen te doen.
Doetinchem is een levendige gemeente die draait op
ondernemende mensen. Van Gaanderen tot Nieuw-Wehl en van Overstegen tot Dichteren,
overal ontmoet ik mensen die bouwen aan hun dorp, hun wijk, hun omgeving. De stad is in
veel opzichten van groot belang voor de regio. Doetinchem is een gemeente met kansen.
Zelf word ik erg enthousiast van de altijd bruisende Grutstraat en evenementen als de
Stadsfeesten en het IJsselconcert. Ik voel spanning en enthousiasme als De Vijverberg
weer afgeladen vol is. De nieuwe IKC’s Gaanderwijs en Noorderlicht vind ik voorbeelden
van echt samenwerken. Ook vind ik de nieuwe fiets- en wandelverbindingen tussen onze
dorpen en wijken erg belangrijk: het nodigt uit om nog vaker de fiets te pakken of de
loopschoenen aan te trekken.
In de laatste jaren hebben we hard gewerkt aan een aantrekkelijke binnenstad, minder
armoede, betere scholen, duurzaamheid en samenwerking in de Achterhoek. Dat hebben
we gedaan met succes. Ons werk is echter nog niet klaar. Doetinchem staat voor grote
uitdagingen die vragen om duidelijke keuzes:
> vóór een vitale economie met goed werk;
> vóór goede woningen voor jong en oud;
> vóór het beste onderwijs.
Kortom, vóór een Doetinchem dat we door kunnen geven aan onze kinderen. D66 neemt
de verantwoordelijkheid om deze opdracht samen met iedereen in de gemeente aan te
gaan.
Ik reken op u. En u kunt op D66 rekenen.

Jorik Huizinga
Lijsttrekker D66 Doetinchem
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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Kansen voor Doetinchem
Doetinchem heeft alles
Prachtige natuur met veel ruimte, innovatieve kunst en cultuur, uitdagende
sport en evenementen, hoogwaardig onderwijs en uitstekende zorg,
vooruitstrevende bedrijven en een gastvrije binnenstad. In onze gemeente
zetten wij ons er samen voor in. Er is een actief verenigingsleven in de
stad, maar vooral ook in Gaanderen en Wehl. Mensen doen veel voor
elkaar. Ook inwoners van buurtschappen als Langerak, IJzevoorde en
Wijnbergen zijn nauw betrokken bij elkaar en hun omgeving.
Doetinchem en de Achterhoek
Doetinchem is centrumgemeente. Wij bieden voor de regio voorzieningen
op het gebied van zorg, onderwijs, werk, sport en uitgaan. D66 vindt de
samenwerking met de Achterhoekse gemeenten van groot belang. Als
we het samen doen, dan kunnen we het op termijn nog beter doen.
Open en transparant bestuur
D66 staat voor een open bestuursstijl waar niet dogmatisch wordt
vastgehouden aan ooit ingenomen standpunten of goed in het gehoor
liggende versimpelingen van de werkelijkheid. Wij gaan graag in gesprek
over inhoud, waarbij argumenten bepalen of we het ergens mee eens zijn
of niet. Onderzoeksresultaten en inspraak van inwoners doen er toe. D66
vindt dat burgemeester en wethouders moeten opereren als een team
dat zich richt op de toekomst van de gemeente.
Samen sterker - kansen voor iedereen
Het is een groot goed dat ieder mens eigen talent heeft en anders mag en
kan zijn. D66 vindt dat iedereen het recht heeft zich te ontplooien binnen
zijn of haar mogelijkheden en vindt dat de gemeente eenieder moet
uitdagen om die kansen te pakken. D66 ziet ook dat sommige mensen
af en toe een steuntje in de rug nodig hebben: hen helpen we, zodat zij
snel weer zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. D66 maakt
Doetinchem graag samen sterker. Wij zien kansen voor iedereen.

D66 krijgt het voor elkaar

1. Inwoners en bestuur
D66 wil ruimte geven aan initiatieven van de inwoners. Mensen zijn meestal heel
goed in staat om hun zaken zelf te regelen. D66 staat voor een transparante
en toegankelijke politiek. Wij willen een bestuur dat zoekt naar draagvlak,
verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt.
D66 neemt de inwoners van de gemeente serieus. Voor ons begint besturen niet
bij de gemeente, maar bij de inwoner van Doetinchem. D66 wil dat de gemeente
ondersteunt en faciliteert. Vertrouwen in de inwoner is voor D66 een leidend principe.
D66 vindt dat het bestuur moet aansluiten op de schaal van de maatschappelijke
vraagstukken. Dat betekent vaak verder denken dan de grens en schaalgrootte
van de gemeente. Een verdergaande samenwerking met andere Achterhoekse
gemeenten is voor D66 wenselijk. Daarbij is het belangrijk dat ook dat bestuur een
democratisch gekozen bestuur is.
Vroeg betrokken bij besluitvorming
We vinden dat inwoners zo vroeg mogelijk betrokken moeten worden bij besluitvorming,
dan is er meer ruimte om rekening te houden met hun wensen.
Dien een raadsvoorstel in
Inwoners moeten zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor voldoende
handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in
behandeling te nemen.
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Politiek en jeugd
De gemeenteraad laat zich ten minste twee maal per jaar adviseren door een
jongerenparlement. Dat parlement bestaat uit leerlingen van de scholen voor
voortgezet onderwijs.
In wijk en buurt
We willen het besturen en beheren van een wijk meer een verantwoordelijkheid van de
inwoners in de wijk maken, door ruimte en randvoorwaarden te scheppen. D66 ziet
de dorpsraden in Gaanderen en Wehl als belangrijke partners.
Een coalitieakkoord op hoofdlijnen
We vinden het belangrijk dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Dit
maakt het bestuur daadkrachtig en kan ervoor zorgen dat aan wensen van inwoners
beter gevolg kan worden gegeven.
Sterke lokale journalistiek
Journalisten brengen de lokale politiek naar onze inwoners. Ze maken daarmee onze
democratie krachtig. D66 wil laten onderzoeken hoe de gemeente de lokale media
kan versterken, zonder dat de onafhankelijke positie van journalisten wordt aangetast.
Laagdrempelig contact
D66 wil dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente. De
middelen daarvoor moeten bij hun mogelijkheden passen. We vinden het daarom
belangrijk dat de gemeente Doetinchem de mogelijkheden voor dienstverlening en
informatie via internet zo goed mogelijk benut.
Geen juridische procedures
D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder
juridische procedures. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing
wordt gevonden en kan ook kosten besparen.
Smart Industry
We willen ontwikkelingen rond ‘Smart Industry’ gebruiken om de Achterhoekse
economie fundamenteel te versterken. Hierdoor is het mogelijk om veel efficiënter,
flexibeler, kwalitatief beter en op maat te produceren en te werken.

Spreiding van voorzieningen
In kernen moeten voorzieningen blijven, om de leefbaarheid te vergroten. Wij zijn
voorstander van spreiding van voorzieningen. Maar niet overal hoeft alles. Een
combinatie van instellingen, scholen, winkels of andere bedrijven biedt mogelijkheden.
Gemeenten in de Achterhoek
Wij zijn voorstander van verdergaande samenwerking met andere gemeenten, mits
afspraken democratisch gelegitimeerd en door de gekozen vertegenwoordigers
controleerbaar zijn. We vinden de initiatieven van de burgemeester over de
samenwerking veelbelovend. Omdat er veel vraagstukken op regionaal niveau spelen,
wil D66 dat de gekozen volksvertegenwoordiging in staat is het bestuur op dit niveau
te controleren.
Intensivering samenwerking
Om de regio Achterhoek te versterken, zullen de gemeenten in de Achterhoek
intensiever moeten gaan samenwerken. D66 streeft naar één gemeentelijke organisatie
in de regio Achterhoek. Dat is belangrijk voor de bestuurskracht, democratische
kracht én financiële kracht.
Werken in Duitsland
We vinden dat inwoners die in Duitsland (willen gaan) werken hun pensioen- en AOWopbouw en toeslagen moeten kunnen behouden.

Goed bestuur
D66 kiest voor:
> een bondig coalitieakkoord op hoofdlijnen;
> een toegankelijke, laagdrempelige overheid;
> betrokkenheid van álle inwoners.
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2. Onderwijs
Jonge mensen, maar ook oudere inwoners van Doetinchem moeten de mogelijkheid
hebben zich te ontplooien. Daarvoor is sterk en divers onderwijs nodig, dat
beschikbaar is voor iedereen op alle niveaus. Passend onderwijs sluit aan bij de
mogelijkheden en beperkingen van elk kind. Het maakt dan niet uit of het kind
hoogbegaafd is, of juist meer moeite heeft om mee te komen.
D66 wil sterke basisscholen, uitstekend voortgezet onderwijs en voortreffelijk
middelbaar en hoger beroepsonderwijs met opleidingen die goed aansluiten op
de toekomstige arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen worden door de gemeente
verleid actieve verbindingen te onderhouden met elkaar, met bedrijven,
maatschappelijke organisaties en met andere kennisinstellingen, zodat innovatie
en kwaliteitsverhoging van het onderwijs voortdurend plaatsvindt.

Integrale kindcentra
Wij zijn voorstander van integrale kindcentra (IKC's), die naast goed onderwijs ook
kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur
bieden.
Alle jongeren een diploma
We vinden het heel belangrijk dat alle jongeren met een diploma van school gaan.
Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te
gaan. Jongeren die niet in het schoolse systeem passen krijgen specifieke begeleiding.
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Vrije schoolkeuze
D66 wil dat ouders zoveel mogelijk vrijheid hebben in het kiezen van de school voor
hun kind.
Educatieve agenda
We willen dat de gemeente het overleg over een educatieve agenda stimuleert en
ondersteunt, waarin de gezamenlijke ambities van het Doetinchemse onderwijs
centraal staan. Bij succesvolle samenwerking moeten middelen ter stimulering
beschikbaar komen.
Lezen en schrijven
Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven en moeite hebben met de computer,
hebben minder kansen. Het aantal laaggeletterden willen we daarom terugbrengen.
Breng betrokkenen samen
We vinden dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het samenbrengen van
onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Het beste onderwijs
D66 wil dat het onderwijs in Doetinchem van hoge kwaliteit is en passend voor de
leerlingen. Daarom wil D66 dat de gemeente inspanningsafspraken maakt met scholen
om uit te blinken op een voor de toekomst van de leerlingen relevant gebied.
De duurzame school
Alle scholen moeten gezond en duurzaam zijn. D66 wil duurzaam bouwen en
verbouwen en ruimte voor groene schoolpleinen of schooltuinen.
Op elke school een conciërge
D66 wil dat conciërges voor scholen behouden blijven. De conciërge voert
essentiële werkzaamheden uit, draagt bij aan een veilige school en hoort bij de
schoolgemeenschap.
Onderwijs op maat voor vluchtelingen
D66 wil specifieke aandacht voor vluchtelingen zonder status en statushouders en
samen met de scholen onderwijs op maat aanbieden voor deze groep.
Een leven lang leren
Wij willen werk maken van een leven lang leren, door iedereen te stimuleren zich te
blijven scholen. Een leven lang leren zorgt er voor dat het aantal 50-plussers zonder
werk afneemt.
Stage lopen en afstuderen in Doetinchem
D66 wil meer hoger opgeleiden in de regio houden en naar de regio trekken. De
gemeente speelt daarom een actieve rol in het beschikbaar stellen van stageplaatsen
en woonruimte voor studenten en starters op de arbeidsmarkt.

Goed onderwijs
D66 kiest voor:
> goed onderwijs voor iedereen;
> gezonde en duurzame scholen;
> levenslang leren, zodat mensen hun leven zélf richting kunnen geven.
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3. Ondernemerschap, innovatie en werk
Investeren in de toekomst betekent investeren in lokale economie. We koesteren
de ondernemers die van oudsher in Doetinchem gevestigd zijn en willen hen
ruimte bieden om vrij van onnodige regels en onnodig toezicht te werken. Nieuwe
ondernemers en ondernemingen zijn een bron van innovatie en werkgelegenheid.
De gemeente spant zich in om meer ondernemers naar de gemeente te trekken.
D66 wil bevorderen dat de toepassing en ontwikkeling van ‘Smart Industry’ de
economie fundamenteel versterkt. Om dat te bereiken is het essentieel dat het
voor studenten aantrekkelijk is om stage te lopen bij bedrijven.
D66 wil bevorderen dat de binnenstad (het ‘ei’) een aantrekkelijk winkel- en
uitgaansgebied blijft.
Het buitengebied heeft grote waarde, zowel qua economie als qua natuur. We
willen zuinig zijn op onze natuur en op een duurzame manier én economisch
rendabel gezond voedsel verbouwen. Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen
en een gemeente die (agrarische) ondernemers de ruimte en kansen geeft om
deze oplossingen te ontwikkelen.
Ruimte voor de ondernemer
Wij zijn er voorstander van ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren door actieve
acquisitie van bedrijven die zich in Doetinchem willen vestigen en door regeldruk te
verminderen.
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Stel openingstijden samen vast
We vinden dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid hebben om, in afstemming
met elkaar en de omwonenden, zelf hun openingstijden te bepalen.
Aantrekkelijke winkelstraten
We zien functievermenging (‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en
culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.
Werken aan een aantrekkelijke binnenstad
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het aanvalsplan binnenstad. We zijn van
mening dat deze werkwijze voortgezet moet worden, om te bevorderen dat de
binnenstad een aantrekkelijk winkel- en uitgangsgebied blijft.
Een compact winkelgebied
We willen zowel in Doetinchem als in Gaanderen en Wehl geen verruiming van het
winkelgebied. Via onder meer uitruil van vestigingsplaatsen willen we zorgen voor een
gezellig en compact winkelgebied.

Actieve bedrijven op mooie locaties
Over bedrijvenparken maken we regionaal afspraken. Gezamenlijk stellen we alles in
het werk om leegstand van bedrijfspanden te voorkomen.
Ruimte voor zelfstandigen
D66 wil, juist in een tijd van economische groei, in de gemeente ruimtes realiseren
waarin zelfstandigen hun beroep kunnen uitoefenen en anderen kunnen ontmoeten.
Bedrijven naar bedrijventerreinen
We vinden het belangrijk dat de gemeente actief in gesprek blijft met bedrijven die
inmiddels in een woonomgeving liggen, om na te gaan of toekomstige verplaatsing
naar een bedrijventerrein tot de mogelijkheden behoort.
Innovaties voor maatschappelijke vraagstukken
We willen dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke
organisaties samenbrengt en stimuleert om samen vanuit hun achtergronden
verschillende innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.
Duurzaam, gezond en diervriendelijk
D66 ziet toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving
produceren en vindt voor landbouw en veeteelt duurzaamheid, volksgezondheid en
diervriendelijkheid belangrijk.
Nieuwe kansen voor agrariërs
D66 ziet kansen voor functievermenging bij agrarische ondernemers, bijvoorbeeld
met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg. D66 wil
hen daarvoor zoveel mogelijk ruimte geven.

Goed werk
D66 kiest voor:
> ruimte voor ondernemers;
> een vitale en aantrekkelijke binnenstad;
> een aantrekkelijk en compact winkelbestand, ook in Wehl en Gaanderen;
> innovaties voor de duurzame oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
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4. Groen en duurzaam
D66 streeft naar een schone, groene en duurzame gemeente. Duurzaamheid is
daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het behoud van
groen. Duurzaam en generatiebestendig is voor D66 een grondhouding in alles
wat wij doen.
D66 wil de lat hoog leggen. Wij gaan voor een volledig energieneutrale gemeente
in 2030. Daarmee bedoelen we dat we dan evenveel energie opwekken als we
gebruiken. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen
wordt. De richting is simpel: minder energie gebruiken en de energie duurzaam
opwekken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, ondernemers
en de gemeente zelf. D66 zet in op initiatieven van inwoners in de wijk en ziet
verduurzaming als kans voor lokale aannemers en leveranciers.
Wijkgerichte aanpak
We zouden graag zien dat het energieloket verduurSaam wijkgerichte ontwikkeling
van het duurzaamheidsbeleid bevordert. Het loket realiseert samenwerking tussen
buurtorganisaties, energiecoöperaties, het bedrijfsleven en de gemeente.
Samen werken aan duurzaamheid
We willen het gebruik van aardgas in woningen verminderen door per woonwijk samen
met buurtorganisaties, woningcorporaties en netbeheerders een plan op te stellen
voor het energie-neutraal maken van de wijk.
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Onze eigen groene energie
We bieden inwoners, organisaties (zoals sportclubs) en bedrijven de mogelijkheid via
een duurzaamheidslening duurzame energie op te wekken.
Zon en wind
We bieden inwoners de mogelijkheid om op een andere plaats dan waar ze wonen
in Doetinchem zonne-energie of windenergie op te wekken. Iedere inwoner die
zonnepanelen plaatst, krijgt ter stimulering het eerste paneel vergoed.
Duurzaam ondernemen
Wij gaan ondernemers informeren en ondersteunen bij afvalpreventie, energiebesparing
en vervoermanagement, zodat meer bedrijven duurzaam ondernemen.
Bevorder elektrisch rijden
De gemeente moet het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door het beschikbaar
stellen van voldoende goede parkeerplaatsen met laadpunten.
Duurzaamheid als leidend principe
D66 wil dat de gemeente duurzaamheid als leidraad neemt bij inkoop en dat de
gemeente handelt conform de uitgangspunten van Fairtrade.
Minder restafval
Er moet zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnen. Om dat
te bereiken moet de hoeveelheid restafval per inwoner teruggebracht worden naar
maximaal 100 kg. per inwoner per jaar en naar een scheidingspercentage van 80%.
Groene tuinen
Door klimaatverandering neemt de neerslag toe. D66 wil vergroening van tuinen
bevorderen. Afkoppeling van hemelwaterafvoer van het riool moet worden doorgevoerd.

Goed klimaat
D66 kiest voor:
> een energieneutrale gemeente;
> samenwerking overheid, bedrijven en inwoners aan de energietransitie;
> terugdringing van afvalstromen en hergebruik van afval als grondstof.
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5. Zorg en welzijn
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders
talenten en mogelijkheden. We stimuleren zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en
groepen. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal,
daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners.
Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te
richten. Sport en cultuur dragen bij aan het welzijn van mensen. Aandacht hiervoor
vanuit de gemeente is voor D66 van belang.
De Integrale Kaders voor het sociaal domein vormen een integrale aanpak voor
maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. In de komende jaren
moeten deze Beleidskaders zich wat D66 betreft gaan kenmerken door preventie,
laagdrempelige toegang en innovatie.
Preventie

Laagdrempelige toegang

Innovatie
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Preventie
D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we
het belangrijk om te investeren in preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’,
door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van
problemen. Inzetten op preventie vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle
maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties.
Eigen initiatief faciliteren
Signalering is een brede verantwoordelijkheid en draagt bij aan preventie. We gaan
van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ – dus: in plaats van bij de hand nemen, faciliteren
we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning.
Een integrale gezondheidsaanpak
We willen dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid
actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties,
zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen.
Eenzaamheid voorkomen
Om eenzaamheid te voorkomen zorgen we ervoor dat oudere mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Er is een bereikbaar en betaalbaar aanbod op het gebied van cultuur,
educatie en beweging. Dat willen we behouden en uitbreiden.
Tijdig signaleren
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige
signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten
uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.
Samenwerken voor de beste zorg
Hulp kan het beste integraal worden georganiseerd. Samenwerking tussen aanbieders
is onontbeerlijk. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan
worden geboden moet effectief worden samengewerkt in de regio.
Snel ingrijpen
Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk
een regisseur benoemd. Goede begeleiding en nazorg die kinderen en ouders in staat
stelt het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken is noodzakelijk.
Voorlichting
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting. Het gaat
dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele
diversiteit, maar ook om alcohol, drugs en andere verslavingen.
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Laagdrempelige toegang
Inwoners moeten gemakkelijk met een ondersteuningsvraag bij de gemeente
terecht kunnen. Daarvoor is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat de
rol is van de buurtcoaches van het Buurtplein. D66 zet bij meervoudige problemen
in op één huishouden, één plan, één regisseur. De buurtcoach heeft dan een
zwaarwegend advies. D66 gaat altijd uit van de kracht van de professional.
Daarmee bedoelen we dat een professional met specifieke kennis ruimte heeft
om - in afstemming met anderen - te beslissen over de in te zetten ondersteuning.
Duidelijke regie
Voor D66 is leidend dat de toegang tot (jeugd)zorg laagdrempelig dient te zijn en dichtbij
georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten.
In de eigen omgeving
Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt
zelfstandige professionals, die goed zicht hebben op eventueel benodigde
specialistische zorg en zich richten op de (keten)samenwerking tussen zorg- en
welzijnspartners.
Waardeer vrijwilligers en mantelzorgers
We vinden de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang. De
meest ‘comfortabele’ zorg geven de mensen dicht bij de zorgbehoevende. D66 wil
dat de gemeente investeert in het waarderen van het werk van deze mensen.
Meedoenarrangement
We willen mensen perspectief bieden blijvend mee te doen aan de maatschappij. Daarbij
verdienen kinderen, ouderen, chronisch zieken, laaggeletterden en mensen met een
laag inkomen speciale aandacht. Daarom staat D66 achter het Meedoenarrangement.
Kansen voor kinderen in armoede
We vinden het belangrijk dat kinderen in armoede dezelfde kansen krijgen als andere
kinderen. Daarvoor wil D66 in afstemming met scholen een regeling voor deze
kinderen.
Vluchtelingen en daklozen
D66 is voor het bieden bed-, bad- en broodvoorzieningen voor vluchtelingen en
daklozen.
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Innovatie
D66 wil telkens de beste oplossing vinden. De manier waarop we het sociaal
domein hebben georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat
gaan we veranderen. D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal
domein, waarbij het maatschappelijk effect telt. Daarvoor is het essentieel ruimte
te bieden aan innovatieve ontwikkelingen en experimenten. Gebruikers van zorg
en ondersteuning zijn als cliëntgroepen vertegenwoordigd in de Sociale Raad.
De Sociale Raad willen we nadrukkelijker betrekken bij de keuzes die gemaakt
worden. Professionals uit zorg en onderwijs willen we een stem geven.
Effect op gezondheid en welzijn
De gemeente zal moeten sturen op maatschappelijk resultaat. Niet aantallen en
activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van
inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.
Zorg, onderwijs en werk gaan samen
We willen dat de gemeente actief samenwerkt met zorg- en onderwijsinstellingen, om
de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
Een goed bereikbaar ziekenhuis
We ondersteunen de nieuwbouw van het ziekenhuis in Doetinchem en vinden het
belangrijk dat de bereikbaarheid met de fiets en met het openbaar vervoer goed is.
Technologie maakt zorg in de eigen omgeving mogelijk
We staan voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer
zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te
verbeteren. D66 wil de mogelijkheden verruimen voor het thuis ontvangen van
verpleeghuis- en ziekenhuiszorg.
Van bijstand naar participeren
Om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten moet de gemeente experimenteren.
Het doel is: minder mensen in de bijstand. Mensen moeten mee kunnen doen, want
meedoen is belangrijker dan alleen inkomensondersteuning.
Taal en werkervaring
D66 wil dat de gemeente zich inspant om de arbeidsparticipatie van statushouders
te vergroten, door hen te stimuleren de taal te leren en daarnaast werkervaring op te
doen.
Hulp bij financiële problemen
We willen snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie
wordt voorkomen.
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Goede zorg
D66 kiest voor:
> voorkómen, omdat preventie beter is dan achteraf ingrijpen;
> aanpak van de jeugdzorg door het betrekken van álle partijen;
> zorg en ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving;
> perspectief op deelname aan de samenleving;
> goede aansluiting tussen zorg, onderwijs en werk.

6. Wonen en leven
De gemeente Doetinchem bestaat uit de kernen Doetinchem, Gaanderen, Wehl &
Nieuw-Wehl en de in het buitengebied gelegen kleine kernen Langerak, IJzevoorde
en Halle-Nijman. Er zijn grote verschillen in hoe mensen er wonen en leven. D66
wil dat iedereen in Doetinchem ruimte heeft. We willen dat er ruimte is voor natuur
en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. We willen een
ruimtelijke omgeving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn. De
politieke afwegingen die we maken voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden
niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van hun kinderen en
kleinkinderen. Daarom vinden we duurzaamheid van belang. D66 vindt bovendien
dat iedereen recht heeft op een veilige en gezonde leefomgeving.
Woningaanbod aanpassen aan doelgroep
Het huidige woningaanbod is in omvang voldoende, maar niet in dezelfde mate voor
alle (leeftijds)groepen. Wel is renovatie of vervanging van woningen nodig. Voor D66
zijn levensloopbestendig en duurzaam bouwen de uitgangspunten. De starterslening
en duurzaamheidslening maken dit mogelijk.
Woningen voor jongeren en starters
Doetinchem is aantrekkelijk voor starters uit omliggende gemeenten. D66 wil een
uitgebreid betaalbaar woningenaanbod voor jongeren en starters op de woningmarkt.

23

24

Levensloopbestendig
In Doetinchem vestigen zich relatief veel mensen van 55 jaar en ouder. Om langer
zelfstandig wonen mogelijk te maken wil D66 dat woningen levensloopbestendig zijn.
Een blijverslening kan hierin ondersteunen.
Duurzame woningen
We willen een woningvoorraad die bijdraagt aan energieneutraliteit van de gemeente.
Daarom wil D66 dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad
wordt verduurzaamd.
Nieuwe woonvormen
We willen graag ruimte voor innovatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld wonen in
leegstaand vastgoed. De focus ligt daarbij op eenvoudig, milieubewust en duurzaam
wonen en leven. Initiatieven voor nieuwe woonvormen zoals groepswoningen voor
ouderen, zorgwoningen in de buurt van intramurale voorzieningen of welstandsvrij
bouwen verdienen erkenning en steun.

Afspraken over huurwoningen
We juichen de structurele samenwerking met Sité als grootste aanbieder van sociale
huurwoningen toe. Afspraken met Sité moeten zich richten op verduurzaming van de
sociale woningvoorraad, levensloopbestendig maken van woningen en ruimte voor
initiatieven van bewoners zelf.
Sociale ruimte
We vinden dat er, in afstemming met bewoners in wijken, ruimte moet zijn voor
mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, asielzoekers met verblijfsvergunning
en andere specifieke groepen.
Openbaar groen
Groen moet in Doetinchem een prominente plaats krijgen. Juist nu er meer
appartementen komen, willen we meer tuinen en openbaar groen. Inwoners kunnen
desgewenst een rol hebben bij het inrichten en onderhouden van volkstuinen of
speelplaatsen.
Wijkbudget
We willen graag dat inwoners meer te zeggen krijgen over besteding van het budget
voor hun wijk. Het is een taak voor de gemeente om de wijkbewoners zo vroeg mogelijk
bij de besluitvorming te betrekken, te laten meedoen en hen hierin te begeleiden.

Goed wonen
D66 kiest voor:
> goed wonen voor álle leeftijdsgroepen, dus ook voor starters;
> duurzaam bouwen, comfortabel en gezond;
> nieuwe woonvormen, ook om zelfstandig wonen te bevorderen;
> ruimte voor initiatieven in de wijk.
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7. Cultuur, sport en recreatie
Cultuur, kunst, sport en recreatie verrijken het leven. De gemeente Doetinchem
beschikt over toplocaties, zoals Schouwburg Amphion, De Gruitpoort, bioscoop
Vue en Het Nieuwe Dijkhuis. Daarnaast zijn er, juist in Wehl en Gaanderen veel
(muziek)verenigingen, musicalverenigingen, (mannen)koren, dansgroepen en
bands. Ook hebben we een Stadsmuseum en een Openbaar Vervoer & Speelgoed
Museum.
Door te sporten voelen mensen zich fit en gezond, en zijn ze beter in staat het
beste uit zichzelf te halen. Sport, zeker in verenigingsverband, biedt mensen ook
een sociaal netwerk. Sportverenigingen maken met de inzet van veel vrijwilligers
sporten mogelijk voor grote groepen mensen. Topsport biedt vermaak aan
deelnemers en toeschouwers en inspireert jeugd en amateursporters, zodat de
breedtesport wordt versterkt.
D66 is voorstander van evenementen en festivals, bijvoorbeeld in de buurtschappen
en dorpen, in de binnenstad en bij de Oude IJssel.
Cultuurkwartier
We willen een inspirerend Doetinchems cultuurkwartier realiseren in het gebied
Hofstraat – Burgemeester van Nispenstraat rond Amphion, De Gruitpoort, bioscoop
Vue, Het Nieuwe Dijkhuis en het Stadsmuseum.
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Toekomstig cultuurbedrijf
We zien kansen voor Schouwburg Amphion, De Gruitpoort en Muziekschool OostGelderland om samen op te trekken in één cultuurbedrijf, waarbij nieuwe manieren
gevonden worden om samen een groter en meer divers publiek aan te spreken.
Cultuureducatie
We vinden het belangrijk dat gesubsidieerde instellingen hun culturele doel zo bewust
en professioneel mogelijk nastreven en een substantieel deel van het budget inzetten
voor cultuureducatie.
Ruimte voor kunst
We ondersteunen creatieve ondernemers en kunstenaars, bijvoorbeeld door
leegstaande panden ter beschikking te stellen en ruimte te bieden voor exposities.
Vrijwilligers
Beroepskrachten vormen de kern van het werk van culturele instellingen. Daarnaast
wil D66 inwoners stimuleren als vrijwilliger actief te zijn. Wij subsidiëren scholingen en
aansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers.
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Cultuur voor alle leeftijden
D66 wil (oudere) mensen in contact brengen met cultuur en met elkaar, dat kan
uitstekend in projecten als Lang Leve Kunst en Naoberschap.
Bibliotheek en onderwijs
We willen een regionale, moderne bibliotheek die samenwerkt met (onderwijs)partners.
Uitgaan en evenementen
We zien graag dat evenementen en het realiseren van uitgaansmogelijkheden in Wehl,
Gaanderen en Doetinchem worden gestimuleerd.
Ruimte voor initiatief
We willen evenementen faciliteren in ruimte en materiaal. Afwijking van bestemmingsplan
moet hierbij mogelijk zijn. Het is niet de taak van de gemeente om zelf evenementen
te organiseren.
Veel verschillende sporten
Inwoners in Doetinchem moeten veel verschillende sporten kunnen beoefenen. Wij
willen sportverenigingen ondersteunen om zelfredzaam te kunnen opereren.
Sportieve jeugd
D66 wil dat kinderen op de basisschool veel, veelzijdig en uitdagend sporten. Daarom
wil D66 in overleg met scholen en sportverenigingen afspraken maken over gebruik van
sportvoorzieningen zoals velden, banen en zwembaden. Ook wil D66 Doetinchemse
topsporters in het zonnetje zetten en hen stimuleren zich als voorbeeld voor de jeugd
te presenteren.
Sportbedrijf
We vinden het belangrijk dat efficiënt en kosteneffectief wordt omgegaan met
sportaccommodaties en D66 wil daarom een sportbedrijf dat partijen bij elkaar brengt
en werkt met transparante afspraken.
Iedereen doet mee
Inwoners moeten kunnen deelnemen aan verschillende sporten, ook als dat voor hen
niet betaalbaar is. Daarom is D66 voorstander van het Meedoenarrangement.

Topsport motiveert
We willen bijdragen aan de versterking van topsport en breedtesport in Doetinchem
en wij zien daarbij De Graafschap en Orion als essentiële partners.
Sportieve evenementen
We zijn voorstander van het organiseren van grote sportevenementen die verbonden zijn
met de (toeristische) marketing van Doetinchem en de dorpen, zoals de Achterhoekse
Wandelvierdaagse, D’run en de Special Olympics Nationale Spelen.
Sporten in de natuur
We willen sporten en bewegen in en rond de natuurgebieden (Slangenburg, Kruisberg,
Wehlse Broeklanden) en de Oude IJssel bevorderen. Fiets-, ruiter- en wandelroutes
moeten op orde zijn en in overleg met natuurorganisaties willen we nagaan of
mountainbikeroutes en skeelerroutes aangelegd kunnen worden.

Goede cultuur, sport en recreatie
D66 kiest voor:
> het samenbrengen van voorzieningen in een cultuurkwartier;
> een integraal cultuurbedrijf;
> inzet van vrijwilligers in aanvulling op het werk van beroepskrachten;
> veel aandacht voor sport in het onderwijs;
> toegankelijkheid tot sport voor iedereen.
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8. Bereikbaarheid en mobiliteit
De bereikbaarheid van Doetinchem is belangrijk voor inwoners en bezoekers. D66
wil dat alle wijken goed bereikbaar zijn en dat de doorstroming van het verkeer
goed is. In de gemeente Doetinchem is het mogelijk verder te investeren in een
goede infrastructuur van wandel- en fietspaden. Mensen leggen steeds langere
afstanden af met de (elektrische) fiets en D66 wil dat bevorderen. De gemeente
heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van het openbaar vervoer en D66
vindt dat de gemeente er met de aanbieders voor moet zorgen dat er sprake is van
een stabiele dienstregeling en dat het veilig, schoon en prettig in gebruik is.
Wandelen
We vinden het belangrijk dat mensen prettiger wandelen door te zorgen voor goed
verlichte en obstakelvrije trottoirs en wandelpaden.
Snelle fietsverbindingen
We willen veilige en waar enigszins mogelijk snelle fietsverbindingen tussen Wehl,
Gaanderen en de Doetinchemse wijken naar scholen en naar de binnenstad. Extra
aandacht moet uitgaan naar drukke kruisingen en oversteekplaatsen in de nabijheid
van scholen.
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Op de fiets
We willen dat de gemeente meer doet om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen.
Vooral voor lokaal woon-werkverkeer valt hier veel te winnen.
Elektrische fiets
De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om, ook voor langere afstanden, voor
de fiets te kiezen. D66 vindt het belangrijk dat daarvoor oplaadpunten beschikbaar
zijn.
Een stabiele dienstregeling
Mensen zullen voor openbaar vervoer kiezen als het van hoge kwaliteit is. D66 staat
voor een stabiele dienstregeling per trein naar Arnhem (elk kwartier) en naar Aalten,
Winterswijk (elk half uur).
Spoor Doetinchem - Arnhem
D66 juicht de verdubbeling van de spoorlijn Doetinchem-Wehl toe, omdat dat bijdraagt
aan een stabielere dienstregeling. Verder doortrekken van de verdubbeling vinden we
nodig.
Veilig, schoon en goed openbaar vervoer
We vinden het belangrijk dat het openbaar vervoer veilig, schoon en prettig in gebruik
is. Wanneer er wensen van inwoners zijn, dan speelt de gemeente deze actief door
naar de vervoerders.
Autodelen
We willen autodelen bevorderen door contact te zoeken met aanbieders en samen
met hen de mogelijkheid van autodelen bekend te maken bij inwoners.
Wandelen en fietsen langs de Oude IJssel
We willen de verbinding tussen de Oude IJssel en de Doetinchemse binnenstad
versterken. Daarvoor is het nodig voetgangers en fietsers ruimte te geven en het
gebied Gaswal – C. Missetstraat anders in te richten.
Betaalbaar parkeren
We vinden dat parkeertarieven voor bewoners en bezoekers geen middel zijn om de
gemeentekas te vullen, maar om automobilisten te motiveren om verantwoord gebruik
te maken van de schaarse openbare ruimte. Daarom wil D66 de parkeertarieven niet
verhogen.

Openbaar vervoer via de app
Er komen grote veranderingen in het openbaar vervoer. Openbaar vervoer zal veel
meer vraaggestuurd worden. Innovatieve mobiliteit (apps voor een vervoersvraag) en
het delen van vervoer bieden in onze ogen een uitkomst.
Alle wijken goed bereikbaar
We willen dat alle wijken in de gemeente Doetinchem goed bereikbaar zijn en dat de
doorstroming van het verkeer goed is. Bij knelpunten moet onderzoek uitwijzen wat
de oorzaken zijn en moeten op basis daarvan maatregelen genomen worden.

Goede bereikbaarheid
D66 kiest voor:
> energiearme en schone vormen van vervoer in het kader van duurzaamheid;
> veel wandelmogelijkheden, ook in het kader van een recreatiegemeente;
> bereikbaarheid van de binnenstad, met lage parkeertarieven.
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9. Veilig en vrij
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 wil dat mensen zich
vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven
vormgeven.
Het aantal meldingen van criminaliteit in Doetinchem daalde in de afgelopen
jaren, maar dat betekent niet dat iedereen zich veiliger voelt. Het aantal jeugdige
verdachten is hoog in onze gemeente. Er is sprake van relatief veel vernielingen
en verstoringen van de openbare orde. De opkomst van nieuwe vormen van
cybercriminaliteit wordt niet altijd gemeten, maar is een punt van aandacht. D66
kiest voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de
eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken
van criminaliteit en overlast te bestrijden.
Initiatieven ondersteunen
De gemeente moet buurtinitiatieven om de veiligheid te verhogen ondersteunen. Een
goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van wijkagenten draagt bij aan de veiligheid.
Een veilige buurt
De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt ook bij inwoners zelf. Iedereen kan een
bijdrage leveren aan veiligheid in de buurt. We vinden dat de gemeente de taak heeft
bewoners te verbinden rond dit thema.
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Geen extremisme
D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van
extremisme, discriminatie of (homo)haat.
Digitale veiligheid
D66 wil dat de gemeente haar digitale veiligheid goed op orde heeft. Ook wil D66 dat
de gemeente voorlichting geeft over digitale veiligheid.
Privacy en veiligheid
Bij veiligheidsmaatregelen moet altijd rekening worden gehouden met de invloed die
deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is daarom terughoudend
bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als maatregelen
enkel leiden tot schijnveiligheid. Preventief fouilleren en etnisch profileren wijzen wij af.
Softdrugs en coffeeshops
We willen criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs uit de criminaliteit te
halen. D66 vindt dat er in Doetinchem ruimte is voor coffeeshops, waarbij het belangrijk
is de overlast voor de directe omgeving tot een minimum te beperken. We staan open
voor experimenten met overheidswietteelt als dit drugscriminaliteit vermindert.
Samenwerken voor een veilige regio
We streven naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Dit vraagt om continue
samenwerking binnen de veiligheidsregio en met gemeenten in Duitsland.
Leegstand voorkomen
Leegstand van bedrijfspanden of stallen verdient bijzondere aandacht. Deze plekken
worden vaak misbruikt om hennep te telen of xtc te produceren. D66 wil dit misbruik
bestrijden en dumping van drugsafval in de natuur voorkomen.

Goede veiligheid
D66 kiest voor:
> ondersteuning van buurtinitiatieven voor veiligheid;
> optimale samenwerking in de (veiligheids)regio;
> het onttrekken van softdrugs aan de criminaliteit.
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10. Financiën
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk communiceert met haar inwoners
en de gemeenteraad over de koers en financiën. Daarom is het belangrijk dat
de gemeente verdere stappen zet in een heldere en toegankelijke presentatie
van voornemens en resultaten in voorjaarsnota, begroting en jaarstukken. Doel
is inwoners actief mee te nemen in de koers en daarvoor is het nodig dat deze
informatie aantrekkelijk, begrijpelijk en eenvoudig online te raadplegen is.
D66 vindt het belangrijk dat de politiek verantwoordelijkheid draagt voor
toekomstige generaties. De begroting moet sluitend zijn en er moet sprake zijn
van een gezond meerjarenperspectief.
D66 is van mening dat gemeenten meer financiële onafhankelijkheid moeten krijgen.
Dat is mogelijk door het vergroten van het lokale belastinggebied en gelijktijdige
verlaging van de rijksbelastingen. Dat levert voor Doetinchem op dat er meer
keuzeruimte komt in het lokale democratische proces en meer doelmatigheid door
bepalen en betalen meer in één hand te leggen.
De koers van de gemeente
D66 wil dat de gemeente inwoners actief meeneemt in de koers en financiën. Daarvoor
is het essentieel dat er een aantrekkelijke en begrijpelijke online presentatie komt van
deze informatie.
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Zeggenschap over prioriteiten
D66 geeft bedrijven en inwoners zeggenschap over de prioriteiten die de gemeente
Doetinchem stelt en de middelen die daarvoor nodig zijn.
Solide beleid
We willen dat het solide financiële beleid wordt voortgezet. De gemeente moet ieder
jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer
wordt uitgegeven dan er binnen komt.
Verantwoording samenwerkingsverbanden
We vinden dat de verantwoording van de financiën binnen gemeentelijke
samenwerkingsverbanden bij de gemeenteraden geborgd moet worden. Gemeentelijke
rekenkamercommissies werken hierin wat D66 betreft nauw samen.
Eerlijke verdeling lasten
We willen dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Daarom moet er een meer evenredige
verdeling van de woonlasten voor een eenpersoonshuishouden ten opzichte van die
voor een meerpersoonshuishouden komen.
Schoon gedrag loont
We willen dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en
hondenbelasting geldt daarom - voor zover wettelijk toegestaan - het principe: ‘de
vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu.
Geen onnodige stijging OZB
We vinden dat de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen mag stijgen met een
inflatiecorrectie, tenzij extra opbrengsten van een verhoging voor een verklaarbaar en
specifiek doel worden gebruikt.
Toerist betaalt geen belasting
D66 wil geen toeristenbelasting. Toerisme is een verrijking voor de economie in de
gemeente. Daarom willen we dat er geen belemmering is voor toeristen om naar onze
gemeente te komen.
Startende ondernemers
Startende ondernemers zijn van harte welkom in Doetinchem. Zij zorgen voor (sociale)
innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging voor startende ondernemers.

Eerlijke gemeentelijke heffingen
We vinden dat gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) kostendekkend,
maar zo laag mogelijk moeten zijn.
Circulair inkopen
De gemeente koopt 100% circulair in. Naast prijs is duurzaamheid een doorslaggevend
criterium waarop besluiten genomen worden.
Grondexploitatie
We willen dat de gemeente alleen grond aankoopt die nodig is voor een bouwproject
dat zeker uitgevoerd zal worden. Gronden worden in de gemeentefinanciën
gewaardeerd op de actuele marktwaarde.

Goede financieën
D66 kiest voor:
> betrokkenheid van bedrijven en inwoners bij de prioriteiten van de gemeente;
> een solide financieel beleid en kostendekkende tarieven;
> gemeentelijke heffingen die uitgaan van beloning van schoon gedrag;
> een terughoudend belastingbeleid;
> aantrekkelijke mogelijkheden voor startende ondernemers.
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid
van de programmacommissie van D66 Doetinchem. De inhoud is vastgesteld door
de leden tijdens de algemene afdelingsvergadering (AAV) van D66 Doetinchem op
13 december 2017.
Tekst, redactie en fotografie
Pieter Herngreen
Jorik Huizinga
Eugenie Ketting
Willem Klein Kranenberg
Kees Telder
Ted van Vilsteren
Contact
info@d66doetinchem.nl
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In dit verkiezingsprogramma beschrijft
het team van D66 Doetinchem de richting
voor raadsperiode 2018-2022. D66 staat
voor goed werk, goed wonen en goed
onderwijs. We willen dat alle inwoners
actief mee kunnen doen en dat gasten
volop genieten van alles wat we te bieden
hebben.
D66 maakt Doetinchem graag samen
sterker. Wij zien kansen voor iedereen.

@D66Doetinchem
/DoetinchemD66
D66Doetinchem

doetinchem.d66.nl

