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Voorwoord

D66 is terug in de gemeenteraad! Onze partij heeft 
in de laatste jaren bij elke verkiezing meer stemmen 
gekregen. Van 1 zetel naar 2 in 2006, naar 3 in 2014 
en nu naar 4. De kiezer heeft zich in toenemende mate 
uitgesproken voor de sociaalliberale, progressieve 
koers van D66. Onze politieke visie wordt gedragen 
en de kiezer wil dat wij een cruciale rol hebben.

Ook andere partijen hebben mooie resultaten gehaald 
bij de verkiezingen. Graag feliciteer ik GroenLinks, 
GemeenteBelangen Doetinchem en CU/SGP met het 
feit dat ze meer stemmen kregen dan tijdens de vorige 
verkiezingen. Lokaal Belang deed voor het eerst mee en kwam met een zetel in de raad. Een 
prachtig resultaat was er ook voor het CDA en de VVD. Het blijkt dat kiezers waarderen hoe 
deze partijen zich in de afgelopen periode hebben ingezet voor onze gemeente.

Met partijen die nu wat stemmen verloren hebben, heb ik compassie. De PvLM levert altijd 
een open en spontane bijdrage aan de Doetinchemse politiek. Ik werk op een prettige en 
open wijze samen met raadsleden van zowel de PvdA en de SP. De PvdA staat, net als wij, 
voor vooruitstrevende veranderingen, zodat mensen actief kunnen meedoen en werken. 
De raadsleden van de SP: met open vizier en standvastig in hun politieke lijn. En: zowel de 
PvdA als de SP hebben nog steeds meer stemmen gekregen dan D66. Daarom ook aan 
hen: gefeliciteerd.

Een mooie periode ligt voor ons. Maar het wordt ook een periode met flinke uitdagingen. 
Vraagstukken die vragen om een gemeentebestuur dat niet op de winkel past, maar de 
schouders zet onder een vooruitstrevende, duurzame verandering.

Voor D66 geldt dat wij graag onze plannen willen realiseren in samenwerking met partners 
die ruimte bieden aan de samenleving. We gaan uit van het feit dat je samenleven niet alleen 
doet, maar staan voor een open gemeente, waarin mensen gelijke kansen krijgen. Samen 
gaan voor een sterk en sociaal Doetinchem. Met een flinke dosis ‘Doen!’ willen wij het voor 
elkaar krijgen.

Jorik Huizinga
Fractievoorzitter D66 Doetinchem
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Kernthema's D66
D66 wil in 2018-2022 het volgende realiseren.

Energietransitie
Duurzaam en generatiebestendig is voor D66 een grondhouding. Wij 
streven naar een volledig energieneutrale gemeente in 2030. Dat kan 
haalbaar zijn als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. 
Minder energie gebruiken en energie duurzaam opwekken. Gasgebruik 
terugbrengen. Gebruik maken van de technologisch hoogwaardige 
bedrijven die wij in de Achterhoek hebben om voor huishoudens alternatieve 
energiebronnen te ontwikkelen. Daarnaast willen wij onderzoeken hoe wij 
afvalstromen kunnen terugdringen. Iedereen is nodig om dit te bereiken: 
inwoners, ondernemers en de gemeente zelf.

Krachtige en vitale samenleving
In de vorige raadsperiode is een begin gemaakt met het Aanvalsplan 
Binnenstad. Er is, met grote inbreng van inwoners van Doetinchem, veel 
verbeterd in de stad. Bijvoorbeeld het betrekken van de Oude IJssel 
bij de stad, de omgeving van het station is opgeknapt en leegstaande 
panden hebben een nieuwe bestemming gekregen. D66 wil op deze weg 
doorgaan en verder werken aan het aantrekkelijk maken van onze stad, 
in gesprek blijven met ondernemers om leegstand tegen te gaan en door 
evenementen mensen naar Doetinchem te trekken. Wij willen dat eenzelfde 
werkwijze ook wordt toegepast in de andere kernen van onze gemeente: 
een aantrekkelijk compact winkelgebied in Doetinchem, Gaanderen en 
Wehl – dat alles in gesprek met inwoners en ondernemers.

Zorg: toegankelijkheid: heldere procedures en processen
Het beleidskader sociaal domein is goed op orde gebracht. De 
verzelfstandiging van Buurtplein lijkt goed uit te pakken. Wat ons betreft is 
het vasthouden van de koers van belang. Maar ook is het nodig de structuur 
en processen goed af te hechten. Onterechte bejegening en slordige 
afhandeling van dossiers mogen niet voorkomen. De bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de voorzieningen behoeft verbetering. Wij willen 
bereiken dat inwoners minder bureaucratie en minder starre regels ervaren. 
Vereenvoudiging van de toegang tot de zorg. Duidelijke informatie, heldere 
procedures en professionele behandeling. Of het nu gaat om de WMO, 
de jeugdzorg of de langdurige zorg. Opdat ook kwetsbare inwoners kans 
hebben op goede zorg.

D66 krijgt het voor elkaar
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Inzicht in de koers van de gemeente
D66 kiest voor een bondig coalitieakkoord op hoofdlijnen, zodat niet alles 
vastligt, maar de komende vier jaar nog ruimte blijft voor initiatieven. Ook 
wil D66 de inwoners graag vroegtijdig betrekken bij besluitvorming. Wij 
streven naar een toegankelijke, laagdrempelige overheid en betrokkenheid 
van alle inwoners. Wij willen dat inwoners betrokken zijn bij de koers van 
de gemeente. D66 wil daarom dat er een aantrekkelijke en begrijpelijke 
online presentatie is van de koers en financiën van de gemeente. Via die 
webpagina wordt niet alleen duidelijk waar het geld aan wordt uitgegeven, 
maar ook welke keuzes de gemeente maakt op kortere en langere termijn. 
Het vrijgeven van raadsinformatie als open data maakt het mogelijk dat 
derden met de raadsinformatie toepassingen maken die de informatie 
op nieuwe innovatieve wijzen toegankelijk maken en daarmee de lokale 
democratie versterken.

Regio Achterhoek: samenwerken
Doetinchem is centrumgemeente. Wij bieden voor (en samen met) de 
regio voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, werk, sport en 
uitgaan. D66 vindt samenwerking met de Achterhoekse gemeenten 
van groot belang. Schaalvergroting is nodig om in Den Haag meer voor 
elkaar te krijgen. Immers een gebied van bijna 300.000 inwoners telt meer 
mee dan alle afzonderlijke gemeenten. Het gaat dan over vestiging van 
bedrijven, woningbouw, energietransitie, toerisme en bereikbaarheid. Een 
aantal samenwerkingsverbanden bestaat en functioneert naar behoren, 
maar samenwerking moet als het aan ons ligt verder gaan. Er is behoefte 
aan intensievere samenwerking, die democratisch gelegitimeerd is. 
Daarmee bedoelen we dat de gemeenteraden een cruciale rol hebben. 
Samenwerking is actief verbinding zoeken met partners buiten onze 
gemeentegrenzen.

Ondernemen stimuleren
We willen dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties samenbrengt en stimuleert om samen 
innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo 
willen wij het innovatievermogen van bedrijven wordt ondersteund. 
Wanneer wij willen dat Smart Industry zich in de komende jaren verder 
ontwikkelt, dan zullen we moeten zorgen voor een voldoende aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor personeel en bedrijven.

D66 krijgt het voor elkaar
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Duiding verkiezingsuitslag
De verkiezingen van 21 maart 2018 laten in de gemeente Doetinchem een uitslag 
zien die in een aantal opzichten wat afwijkt van het landelijke beeld en ook wat van 
hoe er gestemd is in de regio Achterhoek. Het volgende valt ons op.

Opkomst
De opkomst is in vergelijking met de voorgaande verkiezingen iets afgenomen: van 
52,9% naar 50,9%. Dit percentage ligt net iets onder het landelijk gemiddelde en ligt 
duidelijk lager dan het opkomstpercentage in de Achterhoek. Hoewel de gemeente 
Doetinchem feitelijk onder de noemer ‘stedelijk gebied’ valt, is het ook zonder meer 
onderdeel van de Achterhoek. De legitimiteitsvraag van de raad blijft dan ook actueel.

Verdeling van de stemmen
CDA heeft met 20,4% veruit de meeste stemmen gekregen. Op afstand daarna staan 
vier partijen met een klein verschil: PvdA (12,1%), VVD (11,9%), SP (11,5%) en D66 
(10,8%). De VVD stabiliseerde en D66 groeide. De PvdA en SP haalden in vergelijking 
tot de uitslag in 2014 minder stemmen. Ook bij GroenLinks was een toename van 
het aantal stemmen (8,6%), evenals CU/SGP (4,9%), GemeenteBelangen Doetinchem 
(7,8%) en Lokaal Belang Doetinchem (4,7%).

Winst voor lokale afdelingen van landelijke partijen
In Doetinchem zijn 27 van de 31 zetels naar landelijke partijen gegaan, terwijl aan de 
verkiezingen 5 lokale partijen meededen. D66 interpreteert deze uitkomst als wens van 
Doetinchemmers om vooral over de gemeentegrenzen heen te blijven kijken. Dat is 
wat ons betreft dan ook één van de belangrijke opdrachten voor de komende periode: 
verbindingen in en buiten de regio versterken en verder uitbouwen.
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Coalitie wint
De coalitiepartijen zijn door de kiezer beloond met meer stemmen, terwijl de oppositie 
stemmen en zetels verloor. Dat is vrij uitzonderlijk. Het lijkt een politieke regel dat de 
oppositie bij verkiezingen wint ten opzichte van de coalitie. In de meeste gemeenten 
kreeg de coalitie dan ook minder stemmen. Ook in de Achterhoek was dat zo, behalve 
in Winterswijk en Doetinchem. Daar won de coalitie. Hoe kan het nu dat de kiezer juist 
de coalitiepartijen heeft beloond? D66 heeft daar drie verklaringen voor.
1. De Agenda voor de Toekomst
In 2014 waren er grote uitdagingen, vooral op het gebied van een veranderende rol van 
de overheid, op het gebied van het sociale domein en ten aanzien van de financiële 
crisis. De veranderagenda bleek een door raad en het college goed gedragen en 
richtinggevend document. De koers die bij de start van de raadsperiode in de Agenda 
voor de Toekomst werd bepaald, bleek vier jaar lang een sterk richtinggevend kader, 
waarvan de resultaten gerealiseerd zijn.
2. Centrumgemeente Doetinchem
De bestuurlijke rol van Doetinchem in de regio Achterhoek wordt steeds belangrijker. 
Aan een toenemend aantal thema’s werken we samen met andere gemeenten. Ook in 
die gemeenten zien we zetelwinst bij CDA, VVD, GroenLinks en D66. In totaal hebben 
deze partijen 8 zetels meer. Er zijn in de Achterhoekse gemeenten minder zetels voor 
PvdA, SP en lokale partijen. Wanneer wij gebruik maken van onze politieke partners in 
de regio en in de provincie, dan kunnen we de regionale samenwerking versnellen en 
optimaliseren, zo is de visie van D66.
3. Collegiaal bestuur
Verkiezingen gaan niet alleen over cijfers. Belangrijker nog zijn de mensen. Een 
veranderende visie op het samenspel tussen inwoners en gemeente, maakte vier jaar 
geleden dat de rol van het college en de gemeenteraad moest veranderen. D66 heeft 
deel uitgemaakt van een professioneel college, waarin collegiaal bestuurd werd. De rol 
van de gemeenteraad is geoptimaliseerd, doordat portefeuillehouders de raad vooraf 
en achteraf expliciet betrokken bij de koers. De raad ging meer sturen. Wat D66 betreft 
zitten we voor wat betreft deze verandering midden in een proces en wij vinden dat dit 
verder voltooid moet worden in de komende jaren.

Progressief wint
Ten opzichte van andere partijen hebben D66 en GroenLinks gewonnen. PvdA is 
in vergelijking met andere gemeenten in Doetinchem relatief groot gebleven. Hieruit 
trekken wij de conclusie dat de kiezer een meer progressief beleid wil. In de gemeente 
Doetinchem wil de kiezer dat terug zien in een open politiek, vrijheid voor mensen, 
echte oplossingen voor goed werk en een goed gezondheidsniveau, een goed milieu 
en meer waarde in het Doetinchemse leven.
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Een coalitieakkoord op hoofdlijnen
De informatiefase is gestart. Het CDA neemt daar als grootste partij het voortouw in. 
Er zijn keuzes te maken in het verdere proces. Wij streven naar een coalitieakkoord 
op hoofdlijnen. D66 ziet dat als volgt.

Een coalitieakkoord op hoofdlijnen
De verkiezingen in Doetinchem laten zien dat de kiezers zich niet hebben afgekeerd van 
het beleid van de vorige coalitie. Onder andere door de winst van D66, GroenLinks en 
CU/SGP hebben de coalitiepartijen nu 57% van de stemmen gekregen. Daarmee lijkt 
er grosso modo steun te zijn voor het in stand houden van de vorige samenwerking.
In een andere samenwerking, bijvoorbeeld die van CDA, PvdA, VVD, D66 en CU/SGP 
zou de coalitie staan voor 60% van de stemmen. Dat is een meerderheid, maar wij 
vinden het belangrijk oog te hebben voor het grote deel dat niet gekend wordt in de 
coalitie. Het valt op dat lokale initiatieven met ca. 20% van de stemmen ten opzichte 
van het landelijk beeld in Doetinchem niet de uitslag hebben behaald die verwacht 
mocht worden. Toch kan men spreken van een levendige democratie, want lokale 
partijen vertegenwoordigen de wens van een belangrijk deel van de kiezers.
Wij pleiten voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Wanneer de partijen die daartoe 
programmatisch overeenstemming hebben bereikt, hebben wij voorkeur voor een 
akkoord dat de koers van de gemeente aangeeft, en van de belangrijkste doelen die 
het bestuur wil bereiken. Wij vinden dat de raad op alle wezenlijke punten inbreng 
moeten kunnen hebben in het te voeren beleid. Dat betekent niet dat de coalitie niet 
volgens de lijnen van de koers kan besturen, maar wel dat er open oog en oor is voor 
de partijen die niet bestuurlijk verantwoordelijk zijn. Zij vertegenwoordigen immers het 
belang van de kiezers die zich net in de coalitie vertegenwoordigd weten. Wanneer de 
belangrijke besluiten tot stand komen na open debat en inbreng door de raadsfracties, 
ontstaat er draagvlak. Politiek in de raad, praktisch bij de inwoners.

Partijen
Wij staan voor een constructieve samenwerking met alle andere partijen in de 
gemeenteraad. Wij sluiten geen partijen uit. De samenwerking kent wat ons betreft een 
goede basis in de contacten die wij nu al hebben en wij vinden deze samenwerking 
veelbelovend voor het verder uitbouwen daarvan in de komende jaren.
Gezien onze opeenvolgende verkiezingswinst in de gemeente Doetinchem in de 
afgelopen jaren, vinden wij dat wij een serieuze samenwerkingspartner zijn voor 
partijen die straks deel uitmaken van de coalitie. D66 zal een innovatieve inbreng 
hebben, maar is in staat deel uit te maken van een stabiele coalitie. Wij brengen in de 
gemeenteraad ervaring in vanuit verschillende maatschappelijke contexten. Daarnaast 
zijn wij in staat voor verschillende portefeuilles een geschikte wethouderskandidaat 
voor te dragen. Wij hebben in het voortraject niet gekozen voor één kandidaat, maar 
zullen de kandidaat voordragen die het best past bij de te bereiken resultaten.
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De fractie van D66
Dit is de fractie van D66 Doetinchem. We zijn een relatief nieuwe fractie, maar 
brengen veel maatschappelijke en politieke ervaring in. Wij hebben in de afgelopen 
jaren meegewerkt in de steunfractie van D66. We hebben diverse trainingen gevolgd, 
zodat we goed zijn voorbereid op het raadswerk.

Raadsleden en raadsopvolger
De fractie bestaat uit vier raadsleden en een raadsopvolger. De raadsleden zijn 
inmiddels geïnstalleerd en op de volgende pagina staan we stil bij hun expertise en de 
portefeuilles van elk raadslid.

Onderhandelaars
Jorik Huizinga en Pieter Herngreen zijn namens D66 Doetinchem de onderhandelaars 
tijdens het (in)formatieproces.
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Jorik Huizinga
Onderwijskundige en Master of Business Administration, werkzaam als 
onderwijsmanager bij Iselinge Hogeschool. Leidinggevende ervaring en ervaring 
in het opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van kwaliteitsverbetering en 
onderwijsinnovatie. Toezichthouder van een scholengroep. 
Portefeuilles: bestuur, organisatie, bedrijfsvoering en algemene financiële middelen, 
economie en werk.
Rol in fractie: fractievoorzitter.

Astrid Wenneker
Ondernemer en daardoor veel ervaring op bestuurlijk en economisch gebied. Door 
langdurige en intensieve samenwerking met instanties, bedrijven en overheden binnen 
Doetinchem in contact met veel mensen. In het verleden veel socialen doelen opgezet 
en geleid als voorzitter en fundraiser. 
Portefeuilles: bereikbaarheid, duurzaamheid en milieu, wonen en woonomgeving.
Rol in de fractie: campagneleider.

Pieter Herngreen
Gepromoveerd in de geneeskunde. Master of Health Administration (cum laude). Als 
gemeenteraadslid ervaring in de Warmondse politiek. In Limburg-Noord als directeur 
GGD verbonden met het gemeentelijke beleid op het gebied van volksgezondheid en 
zorg. Regionale samenwerking.
Portefeuilles: openbare orde en veiligheid, sociaal domein.
Rol in fractie: vice-fractievoorzitter.

Eugenie Ketting
Universitaire opleiding Franse taal- en letterkunde. Kwaliteiten: in staat snel informatie 
op te nemen, analytisch, taalvaardig, nieuwsgierig, kan goed luisteren, goede 
communicatieve eigenschappen, toegankelijk, praktisch. Op diverse plekken ervaring 
als directiesecretaresse/office manager. Enige jaren politieke ervaring buiten en binnen 
onze gemeente in steunfractie en in het bestuur van D66. Activiteiten bij cultureel 
centrum De Gruitpoort -o.a. bij filmhuis en nieuwscafé en in adviesraad. Lid van diverse 
verenigingen.
Portefeuilles: onderwijs, cultuur, cultuurhistorie, recreatie en sport.
Rol in fractie: fractiesecretaris.
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