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MEMO  

Aan : Gemeenteraad Doetinchem 

Van : Ester van de Haar 

Cc : Loes van der Meijs, Paul Patijn 

Datum : 15 januari 2014 

Betreft : Inspreektekst bij collegevoorstel Budgetovereenkomst Gruitpoort 2015 

 

 
Geachte raad, 
 
U heeft het collegevoorstel over het budgetcontract o.b.v. het Koersdocument van de Gruitpoort 
gelezen. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? 
 
Uiteraard dat we bijzonder blij zijn dat we, na verwerking van uw bezuiniging in 2013, het afgelopen 
jaar zichtbaar hebben kunnen maken wat u door het uitstel van de 2e bezuinigingsopdracht mogelijk 
heeft gemaakt. En dat we barsten van de energie om ons de komende jaren verder te ontwikkelen 
als culturele broedplaats voor de hele regio.  
 
We zijn een stedelijke culturele broedplaats: 
- die met de gekozen films en theatervoorstellingen aanzetten tot nadenken over de wereld; 

- waar het debat gevoerd wordt als de wereld dat vraagt; 

- die je in je kracht zet door het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van je talenten en 

je uitdaagt je eigen verhaal te vinden en vertellen; 

- die ruimte biedt aan kunstenaars om te experimenteren en te creëren. 

 
De Gruitpoort is: worden wie je wil zijn. 
 
Mooie woorden. En concreet? Ons Koersdocument en onze verschillende nieuwsbrieven vertellen 
alles. Maar ik noem wat voorbeelden: 
- In het Jongerencentrum is momenteel een groep jongeren bezig een debat-avond te organiseren 

om erachter te komen wat de aanslag in Parijs doet met moslimjongeren. U bent van harte 
welkom volgende week dinsdag. Laat ze wel zelf praten! 

- Inmiddels nemen alle basisscholen in Doetinchem deel aan het samen met de muziekschool 
ontwikkelde programma Kunst en Klasse(n) en geven wij teamtrainingstrajecten op verschillende 
basisscholen om hun eigen cultuureducatie voor het eigen school te ontwikkelen. 

- Sinds december ontwikkelen onze GRID-kinderen samen met ouderen binnen ons programma 
Lang Leve Kunst een gezamenlijke theatervoorstelling op basis van verhalen van vroeger.  

- Ook werken zo’n 60 scholieren deze weken samen met ouderen aan een expositie 16 toen 16 nu. 
- Eergisteren stond over ons kunstkijken-project binnen Lang Leve Kunst nog een mooi artikel op 

de voorpagina van De Gelderlander. Allemaal projecten waarmee we landelijk voorop lopen. 
- Vorige maand mochten we dan ook bij 2 Directeuren Generaal (VWS en OC&W) als lichtend 

voorbeeld uitleggen waarom het hier toch zo goed lukt met kunst en ouderen. En vorige week 
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kwam de Raad voor Cultuur zelfs op bezoek om van ons en van de Doetinchemse wethouders te 
horen hoe wij dat aanpakken. 

- In november was de werkwijze in ons Jongerencentrum zelfs aanleiding om de hele landelijke 
conferentie Jongeren&Actieve cultuurparticipatie aan onze werkwijze op te hangen. Wout, onze 
coördinator jongeren, was er KeyNoteSpeaker en heeft er uitgelegd hoe wij met Jimmy’s werken 
en hoe het ons lukt om ook overlastgevende en vereenzamende jongeren naar ons 
Jongerencentrum te krijgen. En daar actief te worden. 

- Ondertussen vangen wij de teruglopende subsidies op met bezuinigingen, prijsverhogingen, 
ambassadeurs in het bedrijfsleven en particuliere fondsen. IJsschotsen springen noemen we dat. 
Het geeft voldoening als het lukt maar kost veel energie, die niet naar de inhoud gaat. 

- En dat alles met een klein team van 8 fte, 3,5 fte jongerenwerk, zo’n 50 freelance docenten en 
meer dan 100 vrijwilligers. Minstens 6 dagen per week staan zij garant voor kwaliteit en 
inspiratie in deze culturele broedplaats in de Achterhoek. 

 
Wat is toch de kritische succesfactor in van zo’n stedelijke voorziening in deze gemeente 
Doetinchem? 
 
In onze beleving is de Doetinchemse methode: een gemeente die initiatieven uit de samenleving 
volgt en indien waardevol, koestert, steunt en stimuleert. Dat alles in een gezonde afstemming 
tussen wijkgericht en stedelijk werken.  
 
Uitgaande van die succesfactor heb ik twee vragen aan u.  
 
1 
Er ligt nu voor de 2e keer een voorstel om voor één jaar een budgetcontract met ons aan te gaan. In 
2015 boeken wij opnieuw een bezuiniging van €60.000 in. In ons Koersdocument leest u wat we 
desondanks toch voor elkaar krijgen. Ik hoop dat u ook uit de notitie opmaakt hoe belangrijk het voor 
een culturele broedplaats is om een solide zeker basis te hebben zodat de energie naar de projecten 
kan gaan. Maar ook hoe belangrijk het is om juist voor meerdere jaren afspraken te maken. 
Afspraken die, omdat wij mensen vanuit de inhoud benaderen en laten participeren, financieel 
resultaat kunnen opleveren op uw begroting in het sociale domein en het onderwijs. Wij lossen geen 
zorgvragen op, wij voorkomen ze.  
 
2 
Bewaar de komende jaren de gezonde afstemming tussen wijk en stad. Uw keuze om met het 
buurtcoach-concept dicht bij de mensen te gaan staan biedt enorm veel kansen. Zeker als daar voor 
de wijkoverstijgende inzet voor specifieke doelgroepen ook een stevige stedelijke voorziening naast 
staat. Wij voeren momenteel het stedelijk en ambulant jongerenwerk uit. Wij hebben het JIT in huis. 
In samenspraak met de buurtcoaches werkt dat uitstekend. Wij zouden die stedelijke taak graag 
verder verstevigen. Binnen het jongerenwerk maar ook breder.  
Bekijk welke stedelijke opdrachten verder verrijkt kunnen worden als ze vanuit een stedelijke 
culturele broedplaats, in synergie zouden kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Voor Doetinchem 
én de Achterhoek. 
 
Graag wisselen wij daarover verder met u van mening in de tafelgesprekken op 22 januari. 
 
Voor nu wens ik u veel wijsheid in uw besluitvorming. 
 
 
 
 


