
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.1 
 
 Doetinchem, 8 juli 2020 
 
ALDUS VASTGESTELD 16 JULI 2020 
 
Kadernotitie Preventie Sociaal Domein 
 
Te besluiten om: 
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. 

 
Inleiding 
In de Coalitieagenda 2018-2022 hebben we onze maatschappelijke opdracht voor Preventie als 
volgt beschreven: “We willen in het kader van preventie en verbinding blijvend inzetten op 
sport en cultuur. Centraal daarbij staat de ondersteuning aan verenigingsleven, vrijwilligers en 
jeugd”. Met de bijgevoegde kadernotitie willen we de richting, uitgangspunten, doelen en 
resultaten voor onze lokale preventieagenda door u als gemeenteraad laten vaststellen. 
De Kadernotitie Preventie Sociaal Domein past binnen de uitwerking van de kaders zoals 
geformuleerd in ons beleidskader Sociaal domein en voldoet aan de wettelijke kaders waaraan 
we als gemeente moeten voldoen op het gebied van het sociaal en maatschappelijk domein. 
 
Argumenten 
1.1. Gericht sturen op de transformatie van het sociaal domein door inzet op universele 

preventie, “de beweging naar de voorkant” 
Met de kadernotitie Preventie Sociaal Domein kiezen we ervoor om aan de voorkant, nog 
voordat er zich problemen voordoen, te investeren in het bereikbaar hebben en houden van 
sport- en culturele voorzieningen en activiteiten gericht op educatie en ontmoeten.   
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We stellen preventie meer centraal met sport en cultuur als middel om een hoger doel te 
bereiken. Hiervoor willen we sport- en culturele voorzieningen toegankelijker en 
laagdrempeliger maken, zodat inwoners, jong en oud, gestimuleerd worden tot meer bewegen, 
sporten, en deelnemen aan maatschappelijke en culturele activiteiten. We leggen de focus op 
universele preventie gericht op alle inwoners en op normalisatie. Hiermee zitten we in de fase 
van “gewoon gezond leven”. 
 
1.2. De bestaande structuur van sport, cultuur en onderwijsvoorzieningen vormt de basis voor de 

uitvoering van de lokale preventieagenda 
De basisvoorzieningen in onze stad op het gebied van sport, cultuur en onderwijs zijn op orde. 
Door de recente ontwikkelingen als gevolg van de maatregelen door de Coronapandemie is er 
momenteel wel onzekerheid over hoe op orde met name sport en culturele voorzieningen voor 
onze stad kunnen zijn en blijven. De scholen en kinderopvangorganisaties hebben juist door de 
maatregelen ook weer nieuwe mogelijkheden en kansen ontwikkeld. Voor de preventieagenda 
blijven we uitgaan van de basisstructuur in Doetinchem, ook al zullen we die her en der mogelijk 
extra moeten ondersteunen om een basis in stand te houden. Hierbij zoeken we aansluiting bij 
de gebiedsvisies in het kader van de Omgevingswet. We zien mogelijkheden om de belangrijkste 
vindplaats van jeugd en jongeren, het onderwijs, extra te benutten voor het uitvoeren van 
activiteiten gericht op preventie.  
 
1.3. Door het beleggen van uitvoering en coördinatie van de preventieagenda bij vier 

kernpartners, kunnen we gerichter sturen op het behalen van doelen en resultaten 
Wij stellen voor de uitvoering en coördinatie van de preventieagenda te beleggen bij vier lokale 
kernpartners die geworteld zijn in onze samenleving en al veel doen gericht op creativiteit, 
meedoen en gewoon gezond leven. Deze kernpartners zijn: Bibliotheek Doetinchem, 
Gruitpoort/Cultuurbedrijf, Sportservice Doetinchem en Buurtplein BV. Hiermee beogen we 
gericht te sturen op het behalen van de genoemde doelstellingen en resultaten in het kader van 
preventie. Doordat deze vier partijen al veel activiteiten doen die hieraan bijdragen en doordat 
het nieuwe verbindingen mogelijk maakt, denken we met deze kernpartners goede resultaten 
te behalen. In de uit te werken preventieagenda leggen we nadruk op het verbinden van 
activiteiten van de kernpartners met activiteiten vanuit andere partijen zoals het onderwijs, 
de GGD, wijkcentra, ontmoetingspunten, sport- en culturele verenigingen en 
kinderopvangorganisaties. 
 
2.1. Met de Kadernotitie preventie sociaal domein wordt kader en richting gegeven voor de 

uitwerking van de lokale preventieagenda 2020-2024 
Om als college van burgemeester en wethouders aan de slag te kunnen met de uitwerking van 
de lokale preventieagenda en het beleggen van de uitvoering bij kernpartners, stellen we aan 
uw raad voor kader en richting vast te stellen. Hiermee geven we uitwerking aan de kaders 
gericht op preventie, zoals vastgelegd in het Beleidskader Sociaal Domein. We specificeren 
hiermee de inzet op preventie waarbij wij kiezen voor extra inzet op universele preventie gericht 
op alle inwoners en activiteiten als onderdeel van het dagelijks leven. Dit om de “beweging naar 
de voorkant” te stimuleren en het ontstaan van problemen te voorkomen en/of zoveel mogelijk 
te beperken. 
 
3.1. De lokale preventieagenda en opdrachtovereenkomsten met de kernpartners is uitvoering 

van de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein en bevoegdheid van het college van 
burgemeester en wethouders 

Op basis van de Kadernotitie hebben wij als college voldoende kader en richting voor het 
opstellen en laten uitvoeren van de preventieagenda. De vier kernpartners hebben wij 
geïnformeerd over hun beoogde rol als kernpartner voor de preventieagenda. Om tot een 
opdrachtovereenkomst te komen, zijn vervolgoverleggen nodig.  
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Ook betrekken we ze bij het uitwerken van de preventieagenda 2020-2024 gericht op 
activiteiten, hun aanbod en mogelijkheden voor nieuwe en bestaande verbindingen in het kader 
van de doelstellingen, zoals opgenomen in deze kadernotitie. 
 
Financiën 
Met het besluit over de Keuzerichtingen Bezuinigingen is er een opdracht gekoppeld aan de 
preventieagenda sociaal domein om tot een structureel Preventiebudget te komen. Hiervoor is 
een exercitie nodig op de bestaande budgetten die nu beschikbaar zijn voor preventie. Daarbij 
kijken wij onder andere naar nieuwe mogelijkheden, waarbij we op basis van de Kadernotitie 
Preventie Sociaal domein op inhoud gaan bepalen of en hoe bestaande activiteiten gebruikt, 
geactualiseerd en/of vervangen kunnen worden. Deze exercitie maakt onderdeel uit van de 
uitwerking van de preventieagenda. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om het bij elkaar 
brengen, het verschuiven en het anders inzetten van bestaande middelen voor preventie binnen 
de gemeentebegroting. Op basis van dit uitgangspunt gaan we op voorhand niet uit van extra 
middelen voor de uitvoering van de lokale preventieagenda. Op termijn verwachten we op de 
uitgaven aan maatwerk- en individuele voorzieningen op basis van de Wmo en de Jeugdwet te 
besparen, door gerichte sturing op “de beweging naar de voorkant” met de uitvoering van de 
preventieagenda 2020-2024. 
 
Kanttekeningen 
1.1. We richten ons met de Kadernotitie preventie sociaal domein op de universele preventie 

terwijl er vier niveaus van preventie zijn 
Zoals in de Kadernotitie beschreven en ook al eerder in het Beleidskader Sociaal Domein, zijn er 
vier niveaus van Preventie, van universeel tot zorggerelateerd. Wij stellen voor om voor de 
Doetinchemse preventieagenda 2020-2024 als kader en richting inzet op universele preventie 
mee te geven. Dit vanwege onze ambitie zoals geformuleerd in de Coalitieagenda, maar ook 
omdat er op de andere niveaus van preventie al veel inzet wordt geleverd. Door ons als 
gemeente vanuit de diverse beleidsonderdelen, die meer gericht zijn op vroegsignalering 
(selectieve preventie) en geïndiceerde preventie. Maar ook door externe (verbonden) partijen 
wel/niet door ons gesubsidieerd/gefinancierd en door de zorgverzekeraar. Ook deze niveaus van 
preventie kennen een wettelijke borging. Juist omdat de universele preventie met inzet op sport 
en cultuur nog onvoldoende centraal gesteld is ten behoeve van preventie sociaal domein, 
kiezen we ervoor met deze kadernotitie daar de komende vier jaar de focus op te leggen. 
 
1.2. We verwachten op langere termijn besparingen te realiseren op onze uitgaven sociaal 

domein, maar willen op korte termijn uitvoering geven aan de preventieagenda op basis van 
bestaande budgetten 

We verwachten veel van de exercitie van het anders inzetten, samenbrengen, opschonen en 
gerichter inzetten op basis van de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein. We hebben hiermee 
een kader en richting waardoor we een basis hebben om te stoppen met activiteiten die niet 
passen bij dit kader en de budgetten dus anders kunnen inzetten. Daarnaast kunnen we op basis 
van de huidige financiële situatie binnen het sociaal domein geen extra middelen vrijmaken. 
Hierbij speelt ook mee de huidige onzekere situatie door de Coronacrisis bij de partijen waarvan 
we juist iets verwachten in het kader van de preventieagenda. Dit alles maakt dat we 
momenteel kiezen voor “roeien met de riemen die we hebben”, waarbij we natuurlijk kijken 
naar mogelijke externe financieringsmogelijkheden zoals subsidies/bijdragen vanuit andere 
overheden. Deels maken we daar op het sport- en cultuurdomein al gebruik van en maakt dat 
onderdeel uit van bestaande middelen. 
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Vervolg 
Op basis van uw besluit over de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein werken we deels met de 
beoogde kernpartners de lokale preventieagenda 2020-2024 verder uit. We verwachten hierover 
te kunnen besluiten in september 2020 en zullen u hierover informeren via een 
raadsmededeling. 
 
Bijlage 
1. Kadernotitie Preventie Sociaal Domein 2020-2024 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 

 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Kadernotitie Preventie Sociaal 
Domein 2020-2024; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
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. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 16 juli 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


