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Geachte leden van de raad,

In Nederland komen honderdduizenden gezinnen in grote financiële problemen door de
energiecrisis en de hoge inflatie. Het gaat niet alleen om gezinnen met lage inkomens, maar
treft ook veel middeninkomens.

Het voorzien in de primaire behoeften van het bestaan, zoals eten, drinken, kleding en
verwarming (energie) komt onder druk te staan; er zijn schattingen dat een op de tien
kinderen in armoede zal gaan opgroeien.

Deze crisis zal niet alleen de komende winter duren, maar waarschijnlijk een aantal jaren. In
de gemeente Doetinchem zal het duizenden inwoners en gezinnen betreffen.

Al het mogelijk moet gedaan worden om te voorkomen dat grote aantallen inwoners in
deze ellende komen te verkeren. Het risico bestaat dat over enkele jaren zodanige aantallen
mensen op schuldsanering aangewezen raken, dat dit onuitvoerbaar zal blijken.

De rijksoverheid neemt ingrijpende maatregelen om de gevolgen voor de laagste en de
middeninkomens te verzachten en te dempen. Gemeenten zullen bij de uitvoering van
verschillende maatregelen uit het rijksbeleid ongetwijfeld een belangrijke rol gaan krijgen.

Dit rijksbeleid en ook de initiatieven op Europees niveau zullen niet alle ellende gaan
voorkomen. De gemeenten zullen daar bovenop een gemeentelijk crisisbeleid moeten
ontwikkelen. Het ligt voor de hand hiertoe het gemeentelijk minimabeleid uit te bouwen en
te verbreden, ook omdat een goede onderlinge afstemming en samenhang van alle
maatregelen en voorzieningen op gemeentelijk niveau de werking versterkt. Maatregelen los
van elkaar ontkrachten veel van het beoogde effect.
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Het moet dan niet alleen gaan om de gemeentelijke beleidsmaatregelen maar ook om niet
gemeentelijke voorzieningen, zoals bijv. de kerken, de voedselbank en diverse
hulporganisaties die bieden. Alleen bij een goede afstemming en gelijke gerichtheid, onder
regie van de gemeente, zullen deze maatregelen elkaar versterken om een zo goed mogelijk
resultaat te behalen.
Voorkomen moet worden dat organisaties los van elkaar gaan werken.

1. inzet Stichting Gasthuisfonds Doetinchem bij gemeentelijk crisisbeleid
Doetinchem is bevoorrecht met de Stichting Gasthuisfonds Doetinchem binnen haar
gemeentegrenzen.

De doelstelling en taak van het Gasthuisfonds zijn al eeuwenlang toegesneden op situaties,
waarbij mensen in de samenleving problemen hebben met het voorzien in hun dagelijkse
primaire behoeften, mensen in armoede of daarin terecht dreigen te komen.

Gezien haar doelstelling en de historische band met de gemeente Doetinchem en haar
inwoners ligt het voor de hand dat Gathuisfonds in nauwe samenwerking met de gemeente
en afgestemd met het gemeentelijk crisisbeleid haar mogelijkheden en instrumenten inzet
om de dreigende "armoedegolf" tegemoet te treden.

Deze Doetinchemse instelling stamt uit de middeleeuwen (opgericht 1424). Haar vermogen
is bij elkaar gebracht via schenkingen en legaten van Doetinchemse burgers gedurende de
eeuwen van het bestaan van dit fonds. Dit vermogen, dat voor een flink deel vast ligt in
onroerende goed en landerijen, heeft inmiddels een economische waarde van vele miljoenen
euro's.
Al die eeuwen van haar bestaan, tot acht jaar geleden in 2014, had de gemeente
Doetinchem overwegende invloed op het besturen en reilen en zeilen van het
Gasthuisfonds. Aanvankelijk omdat de schout en schepenen van Stad-Doetinchem tevens
bestuurders waren van dit fonds. En ook later toen het fonds als gemeentelijke instelling van
weldadigheid werd omgezet in een zgn. gemeentelijke stichting. In zo'n stichting heeft de
gemeente een overwegende invloed in de vorm van bijv. de eis van goedkeuring door het
gemeentebestuur van jaarrekeningen, begrotingen en wijziging van statuten, benoemingen
van de bestuursleden(provisoren) door de gemeenteraad en invloed op de inzet van de
financiële middelen.

2014 - privatisering Stichting Gasthuisfonds Doetinchem

Op aandrang van het college van provisoren besloot in 2014 de toenmalige gemeenteraad
van Doetinchem om de band met deze gemeentelijk stichting te verbreken en het
Gasthuisfonds te privatiseren. Daarmee kwam er een eind aan het eeuwenlange
functioneren van het fonds onder de hoede en toezicht van het gemeentebestuur. De
gemeente Doetinchem verloor haar zeggenschap over het bestuur en beleid van het
Gasthuisfonds. De stichting, die bestuurd wordt door het college van provisoren, is
sindsdien geheel autonoom.

Gezien haar doelstelling en de historische band met de gemeente Doetinchem en haar
inwoners ligt het voor de hand dat het Gasthuisfonds in nauwe samenwerking met de
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gemeente en afgestemd met het gemeentelijk flankerend crisisbeleid haar mogelijkheden
maximaal inzet om te helpende komende "armoedegolf"" tegemoet te treden. Het
Gasthuisfonds zou in dat kader bijv. financieel kunnen gaan bijdragen in de voedselbank,
waar de komende periode een toenemend aantal burgers op aangewezen zullen zijn.
Voorkomen moet worden dat het Gasthuisfonds gaat opereren zonder afstemming met het
gemeentelijk crisisbeleid.

Er is nog een tweede punt dat aandacht behoeft als het gaat om de inzet van het
Gasthuisfonds.

Tot een aantal jaren geleden, o.a. ten tijde van de verzelfstandiging van de stichting in 2014,
werd in de begroting van het fonds jaarlijks ruim € 100.000 netto opgenomen voor
financiële hulp aan burgers en instellingen.

Op dit moment is die jaarlijkse raming voor hulp aan burgers gekrompen naar € 50.000
voor het jaar 2022. Redenen van deze teruggang zijn niet op de website van het fonds te
vinden, maar mogelijk heeft dit te maken heeft met de bepaling in de statuten over de
neventaak van de provisoren, nl. het in stand houden van het vermogen van de stichting.
Voorstelbaar is dat het huidige college van provisoren haar taak tot behoud van het
vermogen (vermogensbeheer) gaandeweg een zwaarder gewicht is gaan toekennen ten
nadele van de raming voor financiële hulp aan burgers en instellingen.

Gelet op de huidige energiecrisis c.a. is het echter nodig dat het fonds binnen haar begroting
de ruimte voor financiële hulp aan burgers tot het maximaal mogelijke opvoert.

Gelet op het voorgaande dring ik er bij uw raad op aan om met het college van provisoren
van de Stichting Gasthuisfonds Doetinchem in overleg te treden om

- de inzet van deze stichting af te stemmen en in de pas te brengen met het crisisbeleid dat
de gemeente op dit vlak ontwikkelt en uitrolt

- de inzet van deze stichting voor hulp aan burgers te intensiveren en binnen haar begroting
tot het maximaal mogelijke op te voeren.

ll. Restauratie Gasthuisfonds als maatschappelijk, cultureel en economisch
erfgoed van de inwoners van de gemeente Doetinchem

Het Gasthuisfonds is een eeuwenoude instelling en een maatschappelijk, cultureel en
economisch erfgoed binnen de gemeente Doetinchem.

Zoals hiervoor gesteld is het vermogen van het fonds verkregen uit schenkingen en
nalatenschap van vroegere inwoners en kan het fonds vanuit die voorgeschiedenis
aangemerkt worden als een historisch eigendom van de inwoners van deze gemeente
Doetinchem. De huidige economische waarde van het bezit aan vermogen en landerijen zal
vele miljoenen euro's bedragen, gelet bijvoorbeeld op de bedrag van meer dan € 100.000
dat tot acht jaar geleden jaarlijks werd verstrekt aan financiële hulp.
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Privatisering Gasthuisfonds in 2014
Om politieke redenen (en tevens gebaseerd op foutieve informatie over het bestuurlijk
verleden van het Gasthuisfonds) besloot uw raad in 2014 met de kleinst mogelijke
meerderheid dit fonds te privatiseren en geheel te ontkoppelen van de gemeentelijk invloed.
Met dat besluit gaf de gemeente haar eeuwenlange zeggenschap over dit miljoenenvermogen
uit handen aan een stichtingsbestuur (college van provisoren) dat zonder enige vorm van
controle of verantwoording dit fonds sindsdien bestuurt. Bij de verzelfstandiging in 2014
werden namelijk op geen enkele wijze waarborgen ingebouwd om de taak, doelstelling en
het vermogen van het Gasthuisfonds Doetinchem veilig te stellen voor de toekomst op
lange termijn. Dit steekt, omdat met de privatisering een miljoenenvermogen, dat een
historisch eigendom is van de inwoners van Doetinchem, uit handen is gegeven aan zonder
waarborgen voor behoud van doelstelling en het vermogen.

Een opsomming van de gebreken en omissies als gevolg van deze privatisering:
- Het stichtingsbestuur (college van provisoren) bestuurt en beheert sinds 2014 het fonds
naar eigen inzicht en zonder enige controle of het afleggen van verantwoording aan wie dan
ook.
- Het college van provisoren voorziet door middel van coöptatie in haar eigen opvolging. Er
is geen waarborg ingebouwd tegen mogelijke vormen van nepotisme
- Het college van provisoren kan het vermogen geheel inzetten naar eigen believen.
Weliswaar staat in de statuten vermeld dat het vermogen van de stichting in stand dient te
worden gehouden, maar het college van provisoren heeft de bevoegdheid om ook deze
bepaling in de statuten te wijzigen, want,
- het college van provisoren is autonoom bevoegd om de statuten naar eigen inzicht te
wijzigen. Dat betreft alles wat in de statuten is opgenomen, dus ook de bepalingen over de
doelstelling van de stichting, het beheer van het vermogen. Ook de bepalingen over
opheffing van de stichting kan het college van provisoren vrij en zonder het afleggen van
enige verantwoording wijzigen. Het college van provisoren kan de kerntaak, die sinds 1484
centraal staat, tw. armenzorg, Doetinchemse burgers bijstaan in hun primaire behoeften, op
elk onderdeel naar eigen believen wijzigen.
- Bij haar verzelfstandiging in 2014 deelde de stichting (als een soort geruststelling over het
behoud van haar doelstelling) mee dat zij de ANBl-status heelt. Op basis van deze
belastingtechnische status kunnen schenkingen en erfenissen aan de stichting vrijgesteld zijn
van erfbelasting dan wel aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Anders dan gesuggereerd
ligt in deze status echter geen enkele waarborg besloten voor de onaantastbaarheid van de
charitatieve doelstelling van de stichting. Een instelling kan een ANBI- status zelf aanvragen
bij de belastingdienst en ook weer opzeggen. De belastingdienst controleert dat niet.

- Er was in 2014 geen enkele wettelijke, juridische of maatschappelijke noodzaak om tot
verzelfstandiging van het fonds te besluiten en dit fonds te ontkoppelen van de gemeentelijke
overheid. Er lagen uitsluitend politieke redenen ten grondslag aan deze privatisering.
- Bij zijn eerste toelichting op het verzoek tot privatisering in een gemeenteraadsvergadering
in 2014 heeft de toenmalige voorzitter van het Gasthuisfonds bezijden de waarheid gesteld
dat het Gasthuisfonds al de afgelopen eeuwen vanaf haar oprichting geheel zelfstandig en los
van de gemeentelijke invloed had gefunctioneerd en dat pas sinds 1963 bij de
totstandkoming van de Algemene Bijstandswet het fonds onder de gemeentelijke toezicht
kwam te staan. Hij zette daarmee de toon, die uiteindelijk leidde tot het - met de kleinst
mogelijke meerderheid genomen - raadsbesluit om de gemeentelijke invloed op het fonds
uit handen te geven.
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- Tenslotte is, zoals hiervoor gesteld, het bedrag voor financiële hulp aan burgers en
instellingen van jaarlijks ruim € 100.000 in de jaren sinds de privatisering teruggelopen naar
€ 50.000 in 2022.

Dit alles overziend leidt tot de onontkoombare conclusie dat uw raad in 2014 met de keuze
tot privatisering van het Gasthuisfonds een verkeerde beslissing nam en daarmee een
historische fout beging.

Restauratie Gasthuisfonds

In het algemeen is het meestal zo dat gedane zaken geen keer meer nemen, maar als het
gaat om het Gasthuisfonds zijn er wellicht toch mogelijkheden tot herstel van deze misser.
Historische kunstwerken, gebouwen en voorwerpen kunnen gerestaureerd worden om
deze zoveel als mogelijk in een oorspronkelijke staat terug te brengen.

Ook voor allerlei andere zaken met een historische waarde is restauratie mogelijk:
landschappen, stroomgebieden van rivieren en beken, stadsgezichten, maar ook immaterieel
erfgoed zoals ceremonies en tradities kunnen in ere hersteld.

Op vergelijkbare wijze kan de inrichting en werking van het Gasthuisfonds als instelling van
liefdadigheid hersteld worden naar een oorspronkelijke staat. De statutaire bepalingen over
de opzet, het bestuur en de werking van het fonds kunnen worden gereconstrueerd. Het
weer onder de aansturing van de gemeenteraad (dus onder democratisch bestuur) brengen
van het fonds kan daar een onderdeel van zijn. Daarmee wordt het fonds niet alleen weer
het historische, maar ook het bestuurlijk-juridische eigendom van de inwoners van de
gemeente Doetinchem.

Het "Reglement van het Gasthuisfonds te Doetinchem" uit 1924 en "De geschiedenis van
het Gasthuisfonds te Doetinchem" van de schrijver J. Klootsema uit 1922 kunnen daarvoor
bouwstenen bieden.

Duidelijk is wel dat restauratie alleen mogelijk is met vrijwillige medewerking van het huidige
college van provisoren. De gemeenteraad heeft sinds 2014 immers geen enkele zeggenschap
meer heeft over het fonds.

E.e.a. kan echter best eens bespreekbaar blijken met het college van provisoren. Immers -
de provisoren zijn verantwoordelijk voor het fonds en dus ook voor het tot in de verre
toekomst veilig stellen van het fonds. En dus niet alleen voor de nabije toekomst gedurende
hun individuele zittingstermijnen maar ook voor de toekomst op de lange termijn.
De provisoren zijn een schakel in een lange traditie van het besturen van het Gasthuisfonds.
Zij zullen beseffen, dat erflaters in de afgelopen eeuwen hun giften en bezittingen aan het
fonds hebben nagelaten in de verwachting en het vertrouwen dat dit door de gemeentelijke
overheid ten behoeve van de Doetinchemse bevolking zal worden ingezet.

Zonder aanpassingen in de huidige statuten is die zekerheid voor de toekomst helaas niet
gewaarborgd. Immers - zoals het nu is geregeld kan elk toekomstig college van provisoren
de statuten naar believen en eigen inzicht wijzigen ook wat betreft de doelstelling en de
inzet van het vermogen.
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Ik doe uw raad daarom de aanbeveling om in overleg te gaan met het college van provisoren
van het Gasthuisfonds om

te komen tot een restauratie en reconstructie van de historische opzet en de
werking van het Gasthuisfonds, zoals hiervoor uiteengezet,
het voortbestaan van het Gasthuisfonds fonds voor de toekomst op de lange termijn
veilig te stellen door daartoe aanvullende bepalingen in de statuten op te nemen, die
nimmer meer gewijzigd kunnen worden.


