Stakeholdersbijeenkomst keuzerichtingen
De Steck, 7 oktober 2019

Op 7 oktober organiseerde het college een bijeenkomst voor de samenleving over de
keuzerichtingen en de voorgestelde bezuinigingen. Tijdens deze informele bijeenkomst
informeerde het college de organisaties die een raakvlak hebben met de voorgestelde
bezuinigingsmaatregelen en kregen zij de gelegenheid om vragen te stellen en een eerste
reactie te geven. Ongeveer 50 belangstellenden hebben van deze gelegenheid gebruik
gemaakt. Hun inbreng is hieronder per thema weergegeven. Uit privacy overwegingen
zijn persoonsnamen achterwege gelaten.

Doetinchem Centrumstad
Nr. 78
Toeristenbelasting

Levert € 6.000-7000 op basis van € 1 pppn,
Camping De Wrange heeft een
parkheffing. Klanten vinden het vreemd
dat er geen toeristenbelasting wordt
geheven. Je kunt kiezen voor verschillende
systemen:
• Kinderen vrij
• Percentage van de prijs
• Alleen in hoogseizoen
Henk: daar komen we nog over te spreken
Nog een idee: gratis Openbaar Vervoer
voor toeristen
Waarom vloeit dit niet terug naar recreatie
& toerisme?

Camping
Slangenburg

Nr. 1
Parkeerbelasting

Zijn de effecten op parkeren onderzocht?

Ondernemers Fonds
Doetinchem (OFD)

Nr. 1
Parkeerbelasting
Parkeren

Onderzoek privatisering parkeerbedrijf.
Binnenstad bedrijf wil hierover
meedenken.

Ondernemers Fonds
Doetinchem (OFD)

Nr. 1
Parkeerbelasting
Parkeren

Gratis parkeren is een verkoop-aspect, dit
moet je behouden. ’s Avonds parkeren
schrikt horecaklanten af. Denk in ringen;
hoe dichterbij parkeren, hoe duurder.
Uitrijkaarten ondernemers; Niet
afschaffen, duurder maken mag.

Ondernemers Fonds
Doetinchem (OFD)

Nr. 78
Toeristenbelasting

Nr. 1
Parkeerbelasting
Fietsparkeren en
laden/lossen
binnenstad

Pak fietsparkeren en fietsen binnenstad
samen op, ook met taxistandplaats en
herinrichting Simonsplein. Ook in
combinatie met laden-lossen, last mile
oplossing. Dit levert nu gevaarlijke
situaties op. Graag een nieuwe impuls aan
de werkgroepen in de binnenstad/
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Ondernemers
Vereniging
Doetinchem (OVD)
OVD

Binnenstad

Openingstijden
winkels
Nr. 20
Evenementen,
binnenstad

Nr. 20 Evenementen

Nr. 6 Dierenwelzijn

Bij binnenstad aangelegenheden graag
Vereniging Van Vastgoedeigenaren
Doetinchem (VVVD) meer betrekken, ze
hebben ideeën: o.a. parkeren auto/fiets en
veiligheid
Vrijdagkoopavond afschaffen, elke dag
open van 10-19u, aansluitend op eten,
horeca
Is gD nog bereid om een bijdrage te geven
aan de Playfountain?
Portefeuillehouder geeft aan een
aanvraag hiertoe te beoordelen in
samenhang met andere evenementen.
Het Binnenstadbedrijf hoort hieraan bij te
dragen
Verdeling middelen subsidies
ijsbaan/playfountain bereiken groot
publiek in langere periode t.o.v. hoge
kosten voor 1 dag stadsfeesten
Algemeen: het is geen dierentehuis maar
Dierencentrum Achterhoek.
Vraag: Ze wil graag weten wat de
bedoeling is. Hoe ziet de gemeente de
relatie tussen subsidie en inkoop?
Haar belangrijkste vraag is wie welke taak
heeft op dit terrein? De politie stoot taken
af, Dierencentrum Achterhoek kan wel
taken overnemen, maar moet daar dan
wel bekostiging voor hebben.

VVVD

Ondernemers Fonds
Doetinchem (OFD)
Ondernemers Fonds
Doetinchem (OFD)

Ondernemers Fonds
Doetinchem (OFD)
Dierencentrum
Achterhoek.

Sterke Samenleving
Thema/onderwerp
Preventie, sport,
senioren

Voorzieningen

Vraag/reactie
Zorg over korting op deelnamesubsidie,
aangezien een vereniging met veel
jeugdleden flink moet inleveren.
Pleidooi om sportverenigingen nog meer
te laten betekenen in preventie. Voorstel
om enkele pilots te starten in Doetinchem
in het kader van de nationale akkoorden
sport en preventie. Suggestie om meer
senioren aan te trekken als vrijwilligers bij
sportverenigingen, waarbij het mes aan
twee kanten snijdt.
Bekijk de mogelijkheid om het aantal
buurtcoaches terug te brengen
Het lijkt op een kaasschaafkorting op
jeugdvoorzieningen. Hierdoor kan korting
op korting ontstaan. Bijvoorbeeld de bieb,
zwembad en buurthuis. Zal óf duurder
worden óf helemaal verdwijnen.
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Inbrenger
Sociale Raad

Sociale Raad

Jeugd

Jeugd

Nr. 56 Seniorenontmoetingspunt
Nr. 56 Seniorenontmoetingspunt
Nr. 56
Huisvesting
Seniorenontmoetingspunt

Nr. 56
Huisvesting
Seniorenontmoetingspunt

De portefeuillehouder licht toe dat juist
geprobeerd is het instrument van
kaasschaaf zoveel mogelijk te voorkomen.
Er zijn echt keuzes gemaakt, de
Meedoenregeling blijft bijvoorbeeld
overeind.
Vraag: wat betekenen de voorstellen voor
de verschillende doelgroepen?
Zorg ervoor dat de keuzerichtingen er niet
toe leiden dat dezelfde doelgroep
jongeren door meerdere maatregelen
negatief getroffen wordt, bijv. door ook
op de bibliotheek te korten.
Portefeuillehouder geeft aan hier scherp
op te letten in de uitwerking.
Meer aandacht voor de ‘voorkant’ van het
systeem wordt gedeeld. Als aandachtspunt
wordt meegegeven om niet alleen met
grote aanbieders te werken voor de
gespecialiseerde jeugdzorg; zij hebben
weliswaar veel kennis maar ook hoge
overheadkosten. Portefeuillehouder geeft
aan te streven naar een situatie van
minder aanbieders maar wel in een goede
mix van grote en kleinere.
Spreekt zorg uit dat dat het terugbrengen
van de kosten bij de jeugd niet lukt,
brengt de zorg met zich mee dat over 2
jaar er opnieuw een taakstelling komt over
de volle breedte.
Ouderenontmoetingspunt: onderzoek
naar efficiënt gebouw gebruik. Reactie:
prima, maar zorg voor parkeerplaatsen.
Het is logisch dat er 10% wordt bezuinigd,
wel jammer
Mevrouw wil graag ’t Gaanderhuus
overeind houden. Daarom is men bezig
met uitbreiden van de doelgroep, ook
naar 65-‘ers. Dat komt in de verdrukking
hierdoor.
Begrijpt ook dat twee “buurthuis-achtige”
voorzieningen in Gaanderen misschien wel
wat veel is om als overheid te faciliteren.
Maar de Trefkuul wordt geassocieerd met
de Sporthal. Daar moet je sporten, en is
geen dorpshuis van Gaanderen.
De zorg is dat de locatie weg moet. Of
moet het goedkoper?
Portefeuillehouder licht toe dat het moet
gaan om de activiteiten en niet om de
stenen. Kan een andere plek ook
interessant zijn?
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Sociale Raad

Sociale Raad

Gaanderhuus
Gaanderhuus

Bestuur Seniorenontmoetingspunt

De vraagsteller geeft aan dat de locatie
nuttig is voor de senioren. Stadskamer is
een totaal andere doelgroep. Levert gedoe
op. Buurtplein moet ook bezuinigen. Dus
Buurtplein-wijkcentra ook geen optie. Bij
het seniorontmoetingspunt werd in de
tekst gelijk aan een oplossing gedacht. Dat
ziet ze bij de rest van de keuzerichtingen
niet.
Portefeuillehouder geeft aan dat het een
optie is om uit te zoeken. Als de
gemeenteraad daarvoor kiest, gaat het
college ook met ouderenontmoetingspunt
in gesprek. Het gaat erom wat nodig is.

Nr. 56
Huisvesting
Seniorenontmoetingspunt
Nr. 56. Huisvesting
seniorenontmoetin
gspunt

Nr. 39 Stadskamer

Nr. 39 Stadskamer

Nr 41 Meer
doorstroomuitstroom

De vraagsteller geeft aan dat identiteit
behouden nodig is. Willen per sé niet bij
Stadskamer in. Portefeuillehouder gaat dit
niet op voorhand uitsluiten en geeft aan
dat na besluitvorming door de raad we als
gemeente wel met de partijen om tafel
willen gaan.
Geen concrete vraag… zorgen over
bezuiniging. Buurtkamer vindt het raar dat
om op zo’n klein budget te gaan
beknibbelen.
Zorgen om de seniorenontmoetingspunten
in Wehl, Gaanderen en Overstegen. Want
in hoeverre heeft ’t Brewinc een streepje
vóór, en zal er dus méér op de andere
ontmoetingspunten bezuinigd moeten
worden dan 10%.
Probeer je cliënten te integreren. Niet
allemaal bij de Stadskamer parkeren, maar
zo veel mogelijk in de wijk integreren.
Leer de ‘normale’ Nederlanders met GGZcliënten om te gaan. Die kun je niet
allemaal bij de Stadskamer parkeren.
Wijkcentra dicht in de woonbuurt
neerzetten.
Wat wordt bedoeld, welk beeld heeft het
college bij de 10% van de inwoners die nu
gebruik maken van Groepsbegeleiding, die
zouden kunnen doorstromen naar de
Stadskamer? Welke groep mensen is dat,
met welke problematiek of achtergrond?
Niet te zwaar doorverwijzen. Alleen
geleverde zorg declareren. Wat gaat gD
anders doen of van de aanbieders om daar
te komen?
Portefeuillehouder: meer zicht krijgen op
geldstromen. En daarnaast grip
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Buurtkamer
Overstegen
Wehls
Seniorenoverleg

Sociale Raad

Sociale Raad

Autimaat

Nr. 41 Meer
doorstroom,
uitstroom.
(Taskforce)
Beschermd Wonen
Nr. 47
Uitvoeringslasten
SW

Nr. 48 vermindering
uitvoeringskosten.
Nr. 63 Minimabeleid
/ Armoedebeleid

Voedselbank in
relatie tot

organiseren. Je wilt stappen kunnen
zetten met je cliënten.
Voorstel: je zou juist moeten kiezen voor
niet-gecentreerde woonplekken. Want dat
werkt stigmatiserend en de
afhankelijkheid wordt groter. Kosten
worden hoger. Houd het oude systeem
niet in stand.
Als het beleid anders wordt, kan het echt
ook veel goedkoper. Geef ruimte voor een
creatieve aanpak.
Vraag: kán de uitstroom, daling bestand,
wel lukken? Met name vanwege de
instroom waar we geen grip op hebben?
Opmerking: beschermd wonen, de meest
zware problematiek mist in de teksten van
de Taskforce
Vraag: in hoeverre is het uittreden van
Oude IJsselstreek hierin meegenomen?
Portefeuillehouder: is niet meegenomen.
De verwachting is dat Oude IJsselstreek
niet geheel uittreedt, en dus blijft
participeren.
Is er werkelijk nog ruimte is om structureel
€ 1,5 miljoen op de uitvoeringskosten te
besparen.
Zorgen om afstemming Bureau voor
Financiële Ondersteuning (gD), Buurtplein
en Laborijn.
Welk proces wordt gevolgd?
Wat zijn de effecten voor de individuele
inwoner?
Wordt er nog advies gevraagd aan de
Sociale Raad?
De portefeuillehouder geeft aan dat er
breed naar bezuinigingen is gekeken, niets
is ontzien. Ja, de Sociale Raad zal een
voorstel worden voorgelegd waarop
advies zal worden gevraagd.
Suggesties:
- vrijwilligers financiële
ondersteuning (via Buurtplein)
- medewerkers Bureau voor
Financiële Ondersteuning (gD)
- Buurtcoaches.
Die zouden veel meer samen moeten
werken, er zijn nu vrijwilligers die niets te
doen hebben. Scheelt zo 3 buurtcoaches.
Klopt het dat de Voedselbank wordt
ontzien?
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Sociale Raad
Sociale Raad

Sociale Raad
Sociale Raad

Voedselbank
Doetinchem

armoedebeleid, nr.
63.

Voedselbank in
relatie tot
armoedebeleid, nr.
63.
Nr. 59 Naoberfonds
Nr. 29 Sport
Nr. 29 Sport
Sportservice
Nr. 18
Cultuur/Stadsmuseum
Cultuurbedrijf/Gruit
poort
Nr. 58 Hoogte
budgetten
uitvoeringsorganisaties sociaal
domein

Nr. 43 Preventie
sociaal domein

portefeuillehouder: nu nog wel, maar de
voedselbank is wel in het overzicht van de
totale subsidies tegen het licht gehouden,
en die totaallijst hebben we nog wel in
beeld.
Zorgen om de draagkracht van inwoners.
Iedere week gemiddeld 10 nieuwe klanten
bij de voedselbank. Op dit moment 223
klanten die niet rond kunnen komen
zonder de hulp van de Voedselbank.
Blijft dit bestaan? Ja, wordt niet op gekort
Wat betekent: Financiering van SaZa en
sporthal De Bongerd vindt op andere wijze
plaats (p.22)?
Saza Topsporthal krijgt geen
gemeentelijke bijdrage en bedienen
ongeveer 1500) jeugdleden.
Minder aanbiedend en meer
ondersteunend aan bestaande clubs, bv
hulp bij ledenadministratie
Stadsmuseum wil graag met VVV en
kunstuitleen naar ’t Brewinc. Ze zien
meerwaarde in combinatie van
publieksfuncties en mogelijkheden voor
allerlei initiatieven.
Doet de Gruitpoort echt waar ze voor
bedoeld zijn. Kan het minder? Ze willen
extra theaterzaal. Benut ruimte Amphion,
extra theaterzaal.
Vragensteller: inkoop met groot aantal
partijen. Roept op om het aantal partijen
naar beneden te brengen. Zoek
samenwerking in de uitvoering.
Portefeuillehouder: ja, daar denken we
wel over na. Maar wel resultaatgericht,
langjarige afspraken mee maken. We
hebben te maken met onderaannemers en
overlappende wetgeving. We zoeken
aanbieders gericht op innovatie en
ontwikkeling. En het is een uitdaging om
zicht te houden op de cliënt in de hele
keten.
Wordt het budget voor preventie alleen in
2019 incidenteel afgeraamd?
Portefeuillehouder: dat klopt, het gaat om
budget dat niet gebruikt wordt.
Mevrouw wil nog meegeven dat zo veel
mogelijk expertise naar voren in het proces
gebracht zou moeten worden. Dat het
lokaal veld eerder met elkaar gaat
samenwerken.
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Voedselbank
Doetinchem

SaZa Topsporthal
SaZa Topsporthal

Stadsmuseum en
VVV

OVD

Iriszorg

Iriszorg

Nr. 58 Hoogte
budgetten
uitvoeringsorganisa
ties sociaal domein

De Sociale Raad maakt zich zorgen over
het geheel van de bezuinigingen en hoe
dat mensen met GGZ-gerelateerde
problematiek gaat raken.

Sociale Raad

(O)GGZ

Wat is de impact van de bezuinigingen op
de (O)GGZ?
OGGZ – daklozenopvang
GGZ – Stadskamer etc.
Toelichting: we gaan hier scherp naar
kijken
Bij vrijwel ieder punt mist de
onderbouwing. Wat zijn de consequenties
voor de inwoner?
De Hoe-vraag: hoe gaat Buurtplein ervoor
zorgen dat er anders/minder geïndiceerd
wordt?
Wat moet de Sociale Raad communiceren?

Sociale Raad.

Taskforce,
algemeen

Veranderende Leefomgeving
Inrichting en
waterafvoer

Weginrichting ook als waterweg inrichten.
Combinatie met langer vasthouden.
Nieuwe wegen worden hoger aangelegd
waardoor aanliggende bestaande
woningen wateroverlast krijgen.
Bijvoorbeeld Spinbaan – Missetstraat
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Sociale Raad

