
 

 

 
Onlangs ontving Stichting Sensire uw uitnodiging namens de gemeenteraad om te reageren op 
het beleidsplan De Doetinchemse Keuze. Op verzoek van de heer M. van Rixtel, de bestuurder 
van Sensire, mail ik u zijn reactie op voornoemd beleidsplan (10 juli 2014). 
 

 

Geachte gemeenteraad, 

 

In deze mail wil ik graag namens Sensire een eerste schriftelijke reactie geven op het 

beleidsplan ‘‘Met Elkaar, Voor Elkaar’, de Doetinchemse Keuze 3.  

 

1. We hebben het beleidsplan ‘Met Elkaar, Voor Elkaar’, de Doetinchemse Keuze 3, met 

belangstelling en instemming bestudeert. Dit beleidsplan geeft in zijn samenhang een 

volledig en goed doordacht beeld van het beleid van Doetinchem voor de komende 

jaren in de vernieuwing van het sociaal domein in Doetinchem. Sensire deelt de 

beschreven ambities en onderschrijft van harte de aanpak om tot realisering van deze 

ambities te komen. Daarvoor mijn complimenten aan de opstellers van dit beleidsplan.  

 

2. Sensire hecht veel waarde en belang aan een goede en constructieve 

samenwerkingrelatie met de gemeente Doetinchem. Graag bieden we u onze kennis en 

expertise aan, waar nodig en gewenst door u, om daarmee een bijdrage te leveren aan 

de realisering van uw ambities en doelstellingen zoals beschreven in het voornoemde 

beleidsplan.  

 

3. Sensire is blij te constateren dat het beleidsplan ruimte laat voor een verdere 

procesgang als het om het doorontwikkelen van enkele thema’s gaat. We willen graag 

participeren in het proces om de samenwerking tussen de buurtcoach en de 

zorgprofessionals (waaronder de wijkverpleegkundige en de jeugdverpleegkundige) 

verder te ontwikkelen en nader uit te werken om daarmee de ambitie en uitgangspunten 

van de gemeente Doetinchem voor haar burgers te realiseren.  

 

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, 

 

Met vriendelijke groet, 

Sensire  

 

Maarten van Rixtel 

Raad van Bestuur 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Wim Klein 
Bestuurssecretaris 
T (0314) - 35 65 40 
M 06 - 20 60 95 57 
  

 


