
Samen groeien in kwaliteit 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

Inburgering: elke nieuwkomer hoort erbij vanaf dag één 
 

✓ Persoonlijk plan inburgering en participatie. 
✓ Een passende route voor elke nieuwkomer. 
✓ Werk mogelijk maken vanaf dag één. 
✓ Benutten van sleutelpersonen en taalmaatjes. 
✓ Ontwikkeling van minderjarige vreemdelingen. 

Bestaanszekerheid: een schuldenvrije toekomst voor iedereen 
 

✓ Preventie met 'De Rondkomers' en 'NSR'. 
✓ Vroegsignalering van schulden. 
✓ Oplossingen voor werkende armen. 
✓ Schulden oplossen: herfinanciering en sanering. 
✓ Meedoenarrangement: iedereen kan meedoen. 
 

Kunst & Cultuur: spiegelen en verbinden 
 

✓ Presentatie kunst & cultuur voor elk publiek. 
✓ Participatie: meer inwoners nemen deel aan culturele activiteiten. 
✓ Cultuureducatie versterken in elke school. 
✓ Bruisende innovatieve kunst en evenementen. 
✓ Cultuurnota met bijbehorend financieel kader. 

Diversiteit: altijd en overal veilig jezelf zijn 
 

✓ Ieder individu voelt zich veilig en vrij 
✓ Een breed antidiscriminatie-pact met partners 
✓ Gelijke kansen op de arbeidsmarkt 
✓ We werken eraan regenbooggemeente te worden 
✓  

Volksgezondheid & Jeugdgezondheidszorg: bewegen naar preventie 
 

✓ Positieve gezondheid als basis 
✓ Kinderen groeien gezond op 
✓ Van zorg gerelateerde preventie naar universele preventie 
✓ Gezondheid bevorderen: voeding, groen en bewegen 
✓ Academische werkplaats AGORA: innovatie 

Werk & Inkomen: samen sterk voor inwoners naar werk 
 

✓ Menselijke maat en persoonlijke aandacht als uitgangspunt. 
✓ Elke uitkeringsgerechtigde in een actief traject. 
✓ Activerend werk, Simpel Switchen en parttime werken. 
✓ We benutten onbenut arbeidspotentieel. 
✓ Aanpak laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. 

Onderwijs: Doetinchem onderwijsstad voor de toekomst 
 

✓ Een gezamenlijke educatieve agenda. 
✓ Integraal huisvestingsplan op basis van groei. 
✓ Maatschappelijke stages voor vroege ontplooiing. 
✓ Stimuleren van bij- en omscholing voor iedereen. 
✓ Elke jongere verlaat het onderwijs met een diploma. 
 

Er liggen nieuwe kansen voor Doetinchem! We staan aan de start van een ongekende periode 
met potentie voor Doetinchem als nog sterkere centrumstad in de Achterhoek. Doetinchem 
maakt in de komende tijd een sterke groei door. We kiezen voor kwalitatieve groei. Dit vraagt om 
een gemeente die ontwikkelingen in gang zet en realiseert. We zijn een toekomstbewuste 
ontwikkelgemeente. 
Kwalitatieve groei kan alleen als inwoners zich volop kunnen ontwikkelen en alles uit zichzelf 
kunnen halen. Onderwijs en werk zijn cruciaal voor kansengelijkheid van mensen en het opleiden 
van arbeidskrachten voor toekomstgerichte sterke economische sectoren. 
“Samen sterk voor inwoners naar werk” was is voor mij het motto in de vorige bestuursperiode. 
Typisch D66, omdat het kansen biedt voor iedereen. Dat vanuit een positieve grondhouding met 
een beroep op onderwijs en ontwikkeling. Ik zie er naar uit om in de jaren 2022-2026 verder 
invulling te geven aan onze ambities. Een bruisende gemeente met een nieuwe kijk op kunst & 
cultuur en met een blijvende sterke gezonde basis en bestaanszekerheid voor elke inwoner. 
Lees hieronder wat voor mij de kernpunten van mijn portefeuille zijn. 

          Jorik Huizinga 
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