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Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

Sneller uit de schulden 
 

✓ Actief werken aan vroegsignalering leidt tot minder financiële problemen. 
✓ Doetinchem werkt met de Rondkomers en de Nederlandse Schuldhulproute. 
✓ Beschermingsbewind voert de gemeente Doetinchem zelf uit. 
✓ Aanpak energiearmoede leidt tot energiebesparing en minder lasten. 
✓ Schulden lossen we samen met inwoners op: herfinanciering en saneringskrediet. 
✓ Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen ondersteuning. 
✓ Er is een concrete uitvoeringsagenda armoedebeleid en schuldhulpverlening. 

Gezondheid is meer dan goede zorg 
 

✓ Preventie staat aan de basis van alle activiteiten in het sociaal domein. 
✓ Gezondheid bevorderen door een nieuw sportbedrijf: Sport-ID. 
✓ Actieve inwoners: we kiezen voor de beweegmakelaar en wandelapp. 
✓ Onze GGD levert een ongekende prestatie bij het testen en vaccineren. 
✓ Academische werkplaats AGORA voor innovatie op gebied van gezondheid. 
✓ Toekomstgerichte GGD NOG als gevolg van de takendiscussie. 
 

Je hoort erbij vanaf dag één 
 

✓ Samen Doetinchem: vanaf dag één hoort iedereen er bij. 
✓ Als eerste in het land hebben wij een onderwijsroute voor inburgeraars. 
✓ We zorgen voor passende huisvesting voor en inburgering van statushouders. 
✓ Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen is in onze gemeente een plek. 
✓ Implementatie nieuwe wet inburgering: PIP en participatie en passende routes. 
✓ Benutten van de expertise ‘Platform Nieuwe Nederlanders’ door dialoog. 

Geef dieren een goed leven 
 

✓ Nieuwe dienstverleningsovereenkomst DierenCentrum Achterhoek. 
✓ Afspraken met Dierenambulance over vervoer van dieren. 

Veilig en klantvriendelijk gebruik van digitale toepassingen 
 

✓ Digitale dienstverlening: nieuwe fijne website gemeente Doetinchem en Laborijn. 
✓ Verbetering informatieveiligheid en borging daarvan in de organisatie. 
✓ Verbetering privacy en beveiliging persoonsgegevens van onze inwoners. 
✓ Ontsluiten van data ter voorbereiding op de Omgevingswet. 
✓ Datagestuurd werken. Inrichting van Datalab Gelderland Oost. 

Snel uit de crisis 
 

✓ Doetinchems steunpakket, specifieke aanpak voor ondersteuning ondernemers. 
✓ De Tozo en TONK zijn snel en adequaat uitgevoerd en verlengd. 
✓ Unieke vangnetregeling voor zelfstandig ondernemers (ZZP’ers). 
✓ Start Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) voor van-werk-naar-werk trajecten. 
✓ Nieuw Ondernemerssteunpunt voor alle vragen van ondernemers over corona. 
✓ Inrichting Gelrepact, gericht op omscholing en tekortberoepen. 
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✓ Sociaal ontwikkelbedrijf Laborijn staat inmiddels pal vóór onze inwoners. 
✓ Veel minder mensen zijn afhankelijk van een uitkering. 
✓ Elke jongere en statushouder met een uitkering zit in een actief traject. 
✓ We kwamen tot een ambitieuze strategische agenda inclusieve arbeidsmarkt. 
✓ De unieke ‘Impulsregeling parttime werken’ levert op dat werken écht loont. 
✓ Mensen in Doetinchem kunnen Simpel Switchen in de Participatieketen. 
✓ Een leven lang scholing voor iedereen: Achterhoeks Talentenfonds ‘Op IJver’. 
✓ Elke jongere naar school of aan het werk, de ‘ZEG Opstartbonus’ helpt. 
✓ Actiegerichte aanpak laaggeletterheid en aanleren van digitale vaardigheden. 
✓ Meer actieve sociale ondernemers door ‘Move2Social Achterhoek’. 
 
 
 

In 2018 stemde 11% van de Doetinchemmers voor D66. We kwamen met vier zetels in de 
gemeenteraad. In de coalitieagenda kreeg de essentie van ons verkiezingsprogramma een plek. 
Als wethouder kreeg ik een uitdagende portefeuille: werk & inkomen, armoedebeleid, 
volksgezondheid, asielbeleid, dierenwelzijn, dienstverlening & bedrijfsvoering. Met veel plezier 
heb ik hier samen met veel mensen uitvoering aan gegeven. We hebben veel kunnen bereiken 
voor inwoners van onze gemeente en voor de arbeidsmarktregio Achterhoek. 
“Samen sterk voor inwoners naar werk” is het motto waarmee de voor mij meest belangrijke 
resultaten getypeerd kunnen worden. Typisch D66, omdat het kansen biedt voor iedereen. Dat 
vanuit een positieve grondhouding met een beroep op onderwijs en ontwikkeling. We komen 
tot een mooi slotakkoord, maar tegelijkertijd is er nog veel te doen. 

   Jorik Huizinga, 14 februari 2022 
 
 


