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Amendement "Keuzerichtingen jongerenwerk deels Haar wijken"

De Raad van Doetinchem, bijeen op 7 november 2019,

gelezen het raadsvoorstel Keuzerichtingen bezuinigingen,

constaterende dat:

• de Rijksoverheid recent bij vaststelling van de Miljoenennota voor de jaren 2020 tot en
met 2023 extra geld beschikbaar heeft gesteld voor de gemeente Doetinchem;

• de extra Rijksbijdrage van € 3.049.000,- in 2020 (waarvan € 1.1 min. Algemene Uitkering
en € 2 min. Specifieke Uitkering) oploopt tot € 4.516.000,- in 2023 (waarvan € 2.1 min.
Algemene Uitkering en € 2.4 min. Specifieke Uitkering);
de noodzaak tot bezuinigen weliswaar blijft maar er minder bezuinigd hoeft to worden
om het meerjarenperspectief in de Begroting 2020-2023 sluitend to krijgen

• het jongerenwerk nu geconcentreerd is in de Gruitpoort;

overwegende dat:

• er tang niet genoeg jongeren de weg weten to vinden Haar de Gruitpoort;
• jongerenwerk dichtbij jongeren meer kans maakt en het dus meer voor de hand ligt om

jongerenwerk vanuit wijkcentra uit to voeren;

besl u it:

dictumpunt 1 to vervangen door:
1. De Keuzerichtingen bezuinigingen vast to stellen als invulling van de taakstellende

stelpost keuzerichtingen in de begroting 2020 — 2023, maar hierbij of to zien van de
volgende bezuiniging:

a. Keuzerichting 55 Openstelling buurthuizen, structureel € 100.000 in 2021, to
dekken uit de algemene uitkering gemeentefonds van de extra Belden vanuit het
Rijk (conform de septembercirculaire);

en het volgende dictumpunt toe to voegen:
2. En daarnaast extra to besparen op onderstaande keuzerichtingen:

a. Keuzerichting 16, uitstel bezuinigingen Gruitpoort; € 100.000 al wel to
bezuinigen op de Gruitpoort, door € 100.000 van het budget voor jongerenwerk
to korten en extra beschikbaar to stellen voor jongerenwerk in wijkcentra;



en gaat over tot de orde van de dag.
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