
Thema’s coalitieakkoord 
Gelderland

Gelderland wordt duurzaam: 
regionale energiestrategieën/acties gericht 
op innovatie, energiebesparing, hernieuwbare 
energie.

Gelderland blijft rijk aan natuur, landschap 
en cultuurhistorie: 
verbetering natuurkwaliteiten, fietsverbindingen, 
stimulering culturele parels, versterking biodi-
versiteit en ecologisch beheer, natuur inclusieve 
kringlooplandbouw.

Gelderland werkt aan een gezonde, veilige, 
schone en welvarende samenleving: 
inrichting leefomgeving door inwoners, betere 
fietsvoorzieningen, tegengaan eenzaamheid, 
breedtesport, betaalbare en duurzame woning-
bouw.

Doetinchem 

; 6de gemeente van Gelderland
; Centrum van de Achterhoek
; 58.000 inwoners
; Divers aanbod van bedrijven, onderwijs, 

zorgvoorzieningen, culturele instellingen, 
evenementen, horeca- en winkelaanbod

Samenwerking Provincie 
Gelderland en Gemeente 
Doetinchem

Voor de aanpak van de Corona-crisis kijkt de 
provincie wat zij, aanvullend op de landelijk 
maatregelen van het Rijk, kan doen. Vanwe-
ge het uitgangspunt ‘samenwerken als één 
overheid’ is de provinciale rol voor de aanpak 
van de Corona-crisis gebaseerd op drie fasen 
vanuit de gedachte: doen, beleven bijstellen. 
De drie fasen zijn:
1.    Acute hulp
2.    Overbrugging (schade beperken)
3.    Herstel bevorderen (stimuleren)

Corona
 
; Zorgt voor een economische shock.
; Handel in 1.250 vestigingen van horeca, cultuur, recreatie, evenementen en winkels ligt 
 nagenoeg stil.
; Hinder voor 250 maakindustrie-bedrijven (door externe factoren).
; Een groot aantal Doetinchemse banen staat op het spel:
 - 6.130 banen in horeca, detailhandel, recreatie en toerisme.
 - 5.830 banen in de maakindustrie.
 
Ondernemers en organisaties staan voor uitdagingen als arbeidskosten, vraaguitval, verandering 
van afzetkanaal, logistieke problemen, langere betalingstermijnen en liquiditeitstekorten. 
De Rijksoverheid schiet bedrijven en organisaties te hulp met regelingen, maar die zijn vooral 
gericht op de korte termijn terwijl de effecten nog lang voelbaar zullen zijn op alle fronten.
 
Kortom: ondernemers en organisaties komen hierdoor in acute financiële problemen.
 
De verwachting is dat locaties waar mensen in (grote) groepen samenkomen als laatste kunnen 
openen. Horeca, cultuur, sport, hotels, etc. zullen daardoor pas volledig herstellen na 2021.
Crisis versterkt daarentegen bestaande trends, zoals het toenemende belang van online, 
samenwerking tussen ondernemers en de vraag naar meer aandacht voor hygiëne, gezondheid 
en groen.

Fase 2: Crisis overbruggen 

• Versterken profilering en binnenlandse 
toerisme: 

 Als komende zomer Nederlanders in eigen land 
op vakantie gaan is dat een kans voor ons al-
lemaal. Met Gelderland als vakantiegebied kan 
een uitstapje aan de Achterhoek en Doetin-
chem als middelgrote stad niet ontbreken: we 
hebben een aantrekkelijk en divers aanbod aan 
groen, water, kastelen, cultuur, etc..

 We zoeken daarom aansluiting bij de marke-
tingcampagne Gelderse Streken. 

• Behoud regionale sportvoorzieningen: 
 Om het sportlandschap in Doetinchem toe-

komstbestendig te maken, voorziet het Sport-
bedrijf in een bundeling van voorzieningen en 
diensten. Daarnaast staat de gemeente garant 
voor de regionale Topsporthal welke verlies 

Fase 3: Herstel bevorderen 

• Aardgasvrij wonen in Nieuw-Wehl:  
 Rijksoverheid delegeert warmtetransitie aan 

de gemeenten. In Nieuw-Wehl liggen kansen 
dit integraal op te pakken met andere voorzie-
ne ontwikkelingen, zoals nieuw- en verbouw 
op zorgterrein van Elver en het afkoppeling-
straject in de openbare ruimte. Extra steun 
vanuit de Provincie is welkom om het project 
in deze roerige tijd te versnellen.   

• Doetinchem fietsstad: 
 In de post-corona periode zullen nog meer 

mensen op de fiets stappen. Om de econo-
mische vitaliteit en leefbaarheid van Doe-
tinchem te verbeteren is bereikbaarheid per 
fiets belangrijk. Daarbij is het cruciaal om de 
doorgaande verbindingen te verbeteren en 
meer snelfietsroutes aan te leggen.

• Investeren in breedtesport: 
 d.m.v. extra inzet buurtsportcoaches in wijken 

en in samenwerking met sportverenigingen.

Op verzoek van de provincie brengen wij in kaart welke lokale ondersteuning 
noodzakelijk is voor een snel en goed herstel waar we dit als gemeente niet 
alleen kunnen (fase 2 en 3). 
De voorstellen richten zich niet alleen op het oplossen van de problemen op 
de korte termijn, maar juist ook de middellange termijn. En sluiten aan bij de 
focus van de provincie Gelderland voor de komende jaren.



De Gelderse economie is robuust,  
toekomstbestendig en verbonden: 
versterking functioneren arbeidsmarkt, circulaire 
economie, innovatiekracht, ketens maakindus-
trie, bereikbaarheid (wegen, spoor, water).

lijdt. Doetinchem ondersteunt de activiteiten 
op Sportpark Zuid vanwege haar sportaanbod 
voor de hele regio.  

                      
• Behoud culturele voorzieningen: 
 Doetinchem voorziet met haar voorzieningen 

in een regionale functie. Ons theater, filmhuis, 
culturele broedplaats etc., die niet alleen een 
lokale maar vooral ook een regionale functie 
hebben, vallen buiten de landelijke regelingen. 
Naast directe sluiting worden deze instellingen 
nu geconfronteerd met het verplaatsen van 
voorstellingen, omzetderving (o.a. entree, 
sponsoring, catering, verhuur) en investerin-
gen om binnen een 1,5 meter afstand weer 
open te kunnen gaan. Daarom zijn

 inspanningen voor het op peil houden van 
 deze regionale voorzieningen noodzakelijk.

• Binnensteden vitaal houden: 
 Doetinchem wil samenwerkingsacties
 versnellen en financieel steunen d.m.v. stads- 

arrangementen. Denk aan: extra inzet op 
binnenstadsmanagement, investeringen in 
training en digitale oplossingen om 1,5 meter 
voorschriften te implementeren, heropenings-
acties, etc. Met provinciale steun (e 50.000,- 
per stad) kan Doetinchem snel hulp bieden bij 
acute problemen. 

• Corona loket: 
 Aanvullend op reguliere gemeentelijke dienst-

verlening wil Doetinchem extra handen en 
kennis inzetten om ondernemers wegwijs te 
maken in de Rijks- en provinciale regelingen en 
gerelateerde vragen. 

• Versterk de mobiliteit op de arbeidsmarkt: 
 Verken de mogelijkheden van een regionaal 

werkcentrum, waarin de regeling/wetgeving 
niet leidend is, maar de kandidaat. Hierin 
zou van werk naar werk begeleiding voorop 
moeten staan. Collegiaal inlenen en doorlenen. 
Digitale banenmarkten.

• Zet in op training en scholing: 
 Verbreed regionale mogelijkheden tot (bij)

scholing. Uitbreiden Gelders Vakmanschap, 
online onderwijs ontsluiten, versnelde realisa-
tie kennis- en talentcentrum.

• Provinciale capaciteit voor arbeidsmarkt-
regio’s: 

 Er ligt een grote hoeveelheid werk bij sociale 
diensten, daarnaast is extra kennis nodig over 
bovengenoemde punten (training, scholing, 
mobiliteit).

• Investeren in cultuur: 
 Stimuleer het behoud van de regionale  

culturele infrastructuur. 

• Verkoopsnelheid gemeentelijke woning-
bouwprojecten op peil houden: 

 Het voorkomen van financiële risico’s i.v.m. 
lopende bezuinigingsoperatie gemeente.        

       

     

• Versnelde transitie binnensteden: 
 Doetinchem wil delen van de binnenstad 

transformeren van retail naar wonen en ver-
blijfsgebied. Dit is deels al ingezet met Steen-
goed Benutten, maar het vraagstuk is groter 
en complexer. Hierbij gaat het o.a. om het 
compacter maken van het kernwinkelgebied 
en het transformeren van aanloopstraten naar 
bijv. wonen, met tegelijkertijd een klimaat- , 
duurzaamheids- en energieopgave. Dit vraagt 
om een strakker retailbeleid (minder retail-
meters, duidelijke keuzes). De Corona-crisis 
noodzaakt ons om te versnellen. Hiervoor 
hebben we aanvullend op financiële middelen 
strategische denkkracht nodig. Wellicht kan 
het programma Steengoed hiervoor worden 
verbreed naar het gebiedsniveau ‘binnenstad’.

• Ketens maakindustrie verkorten: 
 Bedrijven willen minder afhankelijk zijn van 

ontwikkelingen in andere landen/wereldde-
len. Dat betekent dat zij partners in de regio 
of Nederland zoeken voor het leveren van 
grondstoffen, halffabricaten, etc.. Voorstel is 
hiervoor een digitaal platform op te zetten 
met als doel het creëren van een provinciaal 
netwerk voor bedrijven.

• Bedrijventerreinen circulair maken: 
 Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft voor o.a. 

bedrijventerrein Wijnbergen circulaire bedrijfs-
scans uitgevoerd. We willen het project een 
versnelling geven om tot een snelle uitvoering 
van de adviezen/ maatregelen te komen. 
Daarvoor is aanvullend provinciaal budget 
nodig. 


