Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 5.2
Doetinchem, 17 april 2020

ALDUS VASTGESTELD 23 APRIL 2020
Koersnotitie Vrijetijdseconomie 2020-2030
Te besluiten om:
1. De volgende drie speerpunten vast te stellen waarmee Doetinchem zich ontwikkelt als
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in de Achterhoek, zoals verwoord in de Koersnotitie
Vrijetijdseconomie 2020-2030:
1. Doetinchem beleven
2. Buiten-leven
3. Vitale en gastvrije sector
2. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 2020-2021 van Doetinchem
waarmee invulling wordt gegeven aan de hiervoor genoemde speerpunten.
3. Kennis te nemen van het traject om te komen tot een nieuwe regionale uitvoeringsagenda
vrijetijdseconomie voor de Achterhoek.
Inleiding
De vrijetijdseconomie is een serieuze economische factor. Deze markt groeit en biedt daarmee
volop kansen voor Doetinchem en de Achterhoek. Op provinciaal en Achterhoeks niveau zijn
koersnotities en/of uitvoeringsagenda’s geformuleerd die met regelmaat herijkt worden. Met
deze Koersnotitie en de bijbehorende uitvoeringsagenda sluit Doetinchem op de korte en
(middel)lange termijn naadloos aan op de regionale en provinciale vrijetijdsagenda’s.
Argumenten
1.1. Deze koersnotitie is een invulling van het thema Doetinchem Centrumstad uit de begroting
en de coalitie-agenda.
In de begroting is onder thema 1 Doetinchem Centrumstad als opgave 5 geformuleerd: het
verbinden van parels Doetinchem en de Achterhoek. Bij het uitwerken van deze opgave bleek
dat er allereerst behoefte was aan een heldere koers. Deze opdracht is vervolgens door het
college in een bestuursopdracht vastgesteld.
1.2. Deze koersnotitie is tot stand gekomen met inbreng vanuit de vrijetijdsector.
Ondernemers, raadsleden en andere betrokkenen uit de vrijetijdsector kwamen op 27 maart
2019 bijeen in een werksessie in kasteel Slangenburg. Deze sessie leverde waardevolle input op
die is verwerkt in de koersnotitie en in de uitvoeringsagenda.
1.3. De koersnotitie geeft richting om Doetinchem te ontwikkelen tot een vanzelfsprekende
bestemming in de Achterhoek.
Doetinchem is een prima uitvalsbasis voor een bezoek aan de Achterhoek of een mooie
bestemming voor een dagje uit. We willen Doetinchem verder ontwikkelen tot een
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming. Doetinchem heeft als complete centrumstad met zijn
Achterhoekse sfeer een geheel eigen plek en waarde binnen de regio. Voorzieningen en
activiteiten in de vrijetijdsector dragen bij aan de trots en het besef van waarde van onze eigen
gemeente bij inwoners en ondernemers.
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1.3.1.

Met speerpunt 1 werken we aan de versterking van de belevingswaarde van
Doetinchem.
In Doetinchem vinden we de Achterhoekbeleving, maar dan met een gemoedelijke stadse twist.
Het is zaak om die belevingswaarde verder te versterken en uit te dragen zodat meer bezoekers
de weg naar Doetinchem weten te vinden en Doetinchemmers aangenaam recreëren in hun
eigen gemeente. We leggen de focus op de Doetinchemse binnenstad en op ons buitengebied,
in het bijzonder de Kruisberg, de Slangenburg en de landgoederen. Voor het verder versterken
van de vrijetijdsbeleving van inwoners en bezoekers zijn dit wat ons betreft de belangrijkste
gebieden.
1.3.2.

Met speerpunt 2 stimuleren we buiten zijn, bewegen en het genieten van de groene
omgeving in onze gemeente.
Buiten zijn, bewegen en een groene omgeving dragen bij aan een positieve gezondheid,
welbevinden en creativiteit van mensen. Doetinchem heeft een uitgebreid en gevarieerd
buitengebied met voor elke gebruiker wat wils. Al die verschillende landschapstypen en de
verbinding met groen en water maken Doetinchem zeer aantrekkelijk. We leggen de focus op
routes en paden, op de verbinding met het water en op het stimuleren van streekproducten en
stadslandbouw.
1.3.3. Met speerpunt 3 werken we aan een vitale en gastvrije sector.
Het is van belang dat de sector op een verantwoorde wijze kan groeien en dat deze bijdraagt
aan de aantrekkelijkheid van Doetinchem. Met de verdere ontwikkeling van recreatie en
toerisme versterken we ook de economische vitaliteit van onze gemeente. We leggen de focus
op duurzame groei van de overnachtingsmogelijkheden, marketing, professionalisering en
kennisontwikkeling.
2.1 De Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 2020-2021 geeft inzicht in de acties en projecten
voor de korte termijn
Om concreet invulling te geven aan de speerpunten uit de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie
2020-2021, zijn acties en projecten opgenomen. De dynamiek van de vrijetijdssector vraagt om
een net zo dynamische uitvoeringsagenda. Tweejaarlijks vindt een ‘verversing’ plaats van de
agenda waarbij ruimte wordt geboden om in te spelen op actuele ontwikkelingen en recente
initiatieven.
3.1 De regionale vrijetijdsagenda wordt vernieuwd voor de periode 2020-2030
Regionaal werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem,
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk al langere tijd samen op het gebied
van vrije tijd. Gezamenlijk is de Stichting Achterhoek Toerisme opgericht die veel taken in
uitvoering en professionalisering op zich neemt. De vernieuwde Vrijetijdsagenda Achterhoek
2020-2030 (bijlage in concept) zal naar verwachting in mei 2020 gereed zijn. Bij het opstellen van
de nu voorliggende Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 2020-2021 voor Doetinchem is, waar
zinvol en gewenst, verbinding gemaakt met deze regionale agenda.
Financiën
De vaststelling en het uitvoering geven aan de Koersnotitie Vrijetijdseconomie 2020-2030 en de
opvolgende Uitvoeringsagenda’s Vrijetijdseconomie vinden plaats binnen de vastgestelde
begroting en/of door middel van externe (project)financiering.
Uitvoering van de Koersnotitie Vrijetijdseconomie 2020-2030 en de bijbehorende
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 2020-2021 wordt ingepast binnen het jaarplan van de
afdeling maatschappij van de gemeente Doetinchem.
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Kanttekeningen
1.1. Worden de ambities niet te hoog?
Het risico bestaat dat de koersnotitie tot nieuwe initiatieven en aanvragen leidt die binnen de
beschikbare tijd, capaciteit en middelen niet uitvoerbaar blijken te zijn. De vrijetijdseconomie is
echter niet uitsluitend een overheidsdomein. Veel investeringen en vernieuwingen zijn het
initiatief van ondernemers en andere partijen. Als gemeente hebben we een faciliterende en
stimulerende rol. De koersnotitie geeft richting en er is ook ruimte om financieel of anderszins
te faciliteren, de verantwoordelijkheden liggen echter bij de initiatiefnemers zelf.
2.1 Staan alle initiatieven in de uitvoeringsagenda?
Het is voor het eerst dat we in Doetinchem een lokale uitvoeringsagenda opstellen. Daarvoor
zijn de initiatieven samengebracht op basis van ons beschikbare kennis. De uitvoeringsagenda
zien we als een flexibel product dat kan worden aangepast en aangevuld en zodoende kan
groeien.
Vervolg
De koersnotitie en eerste uitvoeringsagenda willen we presenteren op een volgende
bijeenkomst met ondernemers, raadsleden en andere betrokkenen uit de vrijetijdseconomie en
betrokkenen bij het Aanvalsplan Binnenstad. Dat gaan we combineren met een inhoudelijke
werksessie, waarmee tevens gewerkt wordt aan het inhoud geven aan de benoemde
speerpunten. De uitvoeringsagenda wordt tweejaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.
Wij informeren u tussentijds over deze sturing.
Bijlagen
1. Vanzelfsprekend Doetinchem – Koersnotitie vrijetijdseconomie 2020-2030 met
Uitvoeringsagenda 2020-2021.
2. Concept Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 (nog niet openbaar i.v.m. besluitvorming in
mei 2020)
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 Koersnotitie Vrijetijdseconomie
2020-2030;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
1. De volgende drie speerpunten vast te stellen waarmee Doetinchem zich ontwikkelt als
vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming in de Achterhoek, zoals verwoord in de Koersnotitie
Vrijetijdseconomie 2020-2030:
1. Doetinchem beleven
2. Buiten-leven
3. Vitale en gastvrije sector
2. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie 2020-2021 van Doetinchem
waarmee invulling wordt gegeven aan de hiervoor genoemde speerpunten.
3. Kennis te nemen van het traject om te komen tot een nieuwe regionale uitvoeringsagenda
vrijetijdseconomie voor de Achterhoek.
Aldus besloten in zijn vergadering van 23 april 2020,

, griffier

, voorzitter

