Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6
Doetinchem, 8 juli 2020

ALDUS VASTGESTELD 16 JULI 2020
Hamerstukken
1. Kadernotitie Preventie Sociaal Domein
Wij stellen u voor:
1. De Kadernotitie Preventie Sociaal Domein vast te stellen met daarin de volgende
uitgangspunten:
1. Het leggen van de focus op universele preventie gericht op alle inwoners
2. Gericht sturen op “de beweging naar de voorkant” en daarmee uitvoering geven aan de
transformatie van het sociaal domein
3. Uitgaan van de visie: normaliseren, de bestaande structuur van sport en cultuur
gebruiken, op jonge leeftijd beginnen en het onderwijs er stevig bij betrekken
4. Voor de lokale preventieagenda keuzes te maken gericht op de Doetinchemse inwoners
en samenleving en daarmee aanvullend te zijn op regionale en landelijk ontwikkelingen
5. De uitvoering en coördinatie van de lokale Preventieagenda beleggen bij vier
kernpartners die geworteld zijn in onze samenleving
en de volgende doelen en resultaten:
a. Verbreden van de inzet van sport- en culturele activiteiten
b. Meer gebruik van collectieve sport-, culturele, voorschoolse, wijk- en buurtvoorzieningen
door verlagen van de drempel en makkelijke toegang
c. Zorgdragen voor een basisinfrastructuur voor ontmoeting, informatie en advies
d. Actief bezig zijn van inwoners ten behoeve van gezond leven stimuleren en faciliteren
e. Stimuleren van buiten spelen en deelname aan buitenactiviteiten door kinderen
f. Stimuleren van creativiteit gericht op sport, bewegen, cultuur, meedoen
g. Stimuleren van een leven lang leren
h. Stimuleren van eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid voor gezond leven
i. Voorkomen van eenzaamheid door stimuleren van ontmoeting en participeren
j. Vindplaatsen zoals het onderwijs gebruiken voor collectieve aanpak van preventie
k. (Financiële) effecten behalen door de focus te verleggen van inzet op zorg naar gewoon
gezond leven, normaliseren.
2. De onder 1. genoemde uitgangspunten, doelen en resultaten als kader en richting vast te
stellen voor de lokale preventieagenda 2020-2024.
3. Het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven de lokale
preventieagenda 2020-2024 uit te werken en met de kernpartners Bibliotheek Doetinchem,
Gruitpoort/Cultuurbedrijf, Sportservice Doetinchem en Buurtplein BV een
opdrachtovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering.
2. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 GR Laborijn
Wij stellen u voor, aan het dagelijks bestuur van Laborijn kenbaar te maken zich te kunnen
vinden in de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de GR Laborijn.
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3. Eerste bestuurlijke monitor 2020
Wij stellen u voor:
1. De Bestuurlijke monitor 2020 vast te stellen.
2. De begroting 2020 te wijzigen met de in de bestuurlijke monitor 2020 in de paragrafen
2.2.tot en met 2.5 genoemde ontwikkelingen (- € 1.813.000) en de in de raadsmededeling
2019-99 en 2020-15 weergegeven financiële consequenties van de septembercirculaire en de
decembercirculaires van het Rijk over het Gemeentefonds (€ 1.141.0000) en het saldo van
-€ 672.000 ten laste van de algemene reserve te brengen.
3. Voor de onvoorziene uitgaven als gevolg van de coronarisico’s een bedrag van € 1,5 miljoen
te reserveren.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

4. Aanwijzing griffier en waarnemend griffier
Wij stellen u voor:
1. De heer drs. B.P.M. Janssens aan te wijzen als raadsgriffier zoals bedoeld in artikel 107 van
de Gemeentewet.
2. Mevrouw M.A. Schennink aan te wijzen als plaatsvervangend raadsgriffier zoals bedoeld in
artikel 107 van de Gemeentewet.
De griffier,

De voorzitter werkgeverscommissie griffie,

drs. B.P.M. Janssens

J. Berends

