
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 2 
 
 Doetinchem, 14 mei 2018 
 
 
Coalitieagenda 2018-2022 
 
 
Te besluiten om: 
1. De coalitieagenda 2018-2022 ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ vast te 

stellen. 
 
Context 
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Na de verkiezingen heeft 
informateur mevrouw M. Martens verkend welke combinatie van partijen tot een goede 
samenwerking zou kunnen leiden. De daaropvolgende gesprekken onder leiding van formateur 
mevrouw I.M. Lambregts hebben geleid tot het opstellen van de coalitie-agenda 2018-2022 met 
als titel Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst. 
 
Beoogd effect 
De coalitieagenda 2018-2022 vaststellen als leidraad voor de komende vier jaar. 
 
Argumenten 
1.1 De werkwijze van de afgelopen jaren heeft veel energie en breed gedragen oplossingen 

opgeleverd. 
De afgelopen jaren is in diverse projecten en trajecten samengewerkt met onder meer inwoners 
en ondernemers. Dit levert veel energie en breed gedragen oplossingen op, die een gemeente 
alleen nooit kan bereiken. Deze werkwijze smaakt naar meer en wordt de nieuwe 
standaardwerkwijze van deze coalitie. 
 
1.2 De coalitie bouwt verder op de basis die de afgelopen vier jaar door dezelfde partijen is 

gelegd. 
Aan de hand van de drie thema’s grijpt de coalitie maatschappelijke opgaven aan. De thema’s 
gaan over mensen, stenen, groen, sociale samenhang en een duurzame toekomst. Dit zijn dé 
bouwstenen van de gemeente Doetinchem. 
1. Doetinchem centrumstad 

Dit thema omschrijft de maatschappelijk opgaven op het gebied van economische groei, een 
kwalitatieve en gastvrije binnenstad, fysieke bereikbaarheid van Doetinchem en het matchen 
van vraag en aanbod op de woningmarkt. Vanuit de centrumrol zal Doetinchem nog 
nadrukkelijker de verbinding zoeken met de economische agenda’s van de provincie, 
omliggende regio’s, Rijk, Duitsland en Euregio. 

2. Sterke samenleving 
De maatschappelijke opgaven binnen dit thema richten zich er op dat iedereen op zijn eigen 
niveau mee kan doen in de samenleving door te werken of op andere wijze te participeren. 
Daartoe is het zaak verder te werken aan een samenhangend beleid, waarbij preventie de kern 
is van de opgave en waarbij kansen benut worden om sport, onderwijs en cultuureducatie met 
elkaar te verbinden. De coalitie geeft bijzondere aandacht aan de draagkracht van 
mantelzorgers en vrijwilligers. 

3. Veranderende leefomgeving 
De wereld verandert, de grenzen tussen het fysieke en sociale domein vervagen. Dat biedt ook 
kansen. De maatschappelijke opgaven binnen het thema Veranderende leefomgeving richten 
zich op de implementatie van de omgevingswet, het werken aan een energieneutraal 
Doetinchem, het duiden van demografische ontwikkelingen voor wonen, werken en 
(onderwijs)voorzieningen en het vormen van integrale gebiedsvisies in Doetinchem, Wehl en 
Gaanderen. 
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Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Dit volgt bij de begroting 2019. 
 
Vervolg 
Hierna volgt de benoeming en installatie van de nieuwe wethouders die uitvoering gaan geven 
aan deze coalitieagenda. Zij zullen de komende vier jaar voor de diverse inhoudelijke 
onderwerpen voorstellen aan u voorleggen. 
 
Bijlage 
1. Coalitieagenda 2018-2022 ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ 
 
 
Burgemeester en griffier van Doetinchem, 
De griffier,     De burgemeester, 
 
drs. B.P.M. Janssens  mr. M. Boumans MBA MPM 
 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Coalitieagenda 2018-2022; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
de coalitieagenda 2018-2022 ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ vast te 
stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 17 mei 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


