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Sociale 
rechtvaardigheid 

      

• Toepassen van de 
menselijke maat: 

Wordt niet expliciet 
besproken. 
  
 

Meer perspectief voor 
bijstandsgerechtigden.  
Niet insteken op wat er 
allemaal moet, maar wat 
er kan. Kijken naar 
oplossingen op maat. Bij 
uitvoering van de 
Participatie-wet kijken 
naar de ‘menselijke 
maat’. Bij uitvoering van 
regels meer oog voor de 
persoonlijke situatie 
waarin mensen zitten.  
 

Mensen die echt niet 
kunnen werken, 
verdienen een vangnet; 
een uitkering.  
 
Ook mensen die hun 
baan kwijtraken 
verdienen een tijdelijk 
steuntje in de rug om 
snel weer aan de slag te 
komen. 
 
Bij toewijzing van 
hulpmiddelen en zorg 
vanuit WMO staat de 
behoefte van de inwoner 
centraal en niet de 
procedure; inzet voor een 
WMO-verordening die 
uitgaat van 
mogelijkheden. 

Gemeente kan actievere 
houding innemen als 
dienstverlener. Het moet 
om meer gaan dan het 
‘afhandelen’ van vragen, 
verzoeken of problemen. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 
 
 
Gratis huiswerkhulp voor 
de jeugd. 
 
Beleidsregels voor 
chronisch zieken en 
gehandicapten moeten 
duidelijk uitgelegd 
worden. Beleidsregels 
moeten goed worden 
uitgevoerd.  

Wordt niet expliciet 
besproken. 

• Overheidsregulatie: Een betrouwbare overheid 
willen zijn met 
beleidsafspraken en 
langere termijncontracten 
met zorgorganisaties om 
mensen meer zekerheid 
te bieden in zorg en 
ondersteuning. 
 
Actief oppakken van 
signalen van 
professionals in zorg en 
begeleiding en daarvoor 
inrichten van een 
meldpunt bij de 
Buurtacademie op de 
Linie. 
 

Het wordt Doesburgers 
makkelijker om deel te 
nemen aan of ideeën aan 
te dragen voor 
commissie- en 
raadsvergaderingen.  
 
Lokale economie wordt 
gestimuleerd door ruimte 
te bieden aan innovatieve 
werkgelegenheidsproject
en die werk bieden aan 
zowel laag- als 
hoogopgeleiden.  

Tegenprestatie bij het 
ontvangen van een 
uitkering. 
 
Niet effectieve 
zorgprogramma’s, 
subsidies en beleid 
worden geëvalueerd 
en/of effectief gemaakt of 
afgebouwd.  
 
 

Alleen zorgaanbieders 
zonder winstoogmerk 
gericht op samenwerking 
krijgen contracten. Zorg 
is geen markt. Geld voor 
de zorg, wordt alleen 
besteed aan de zorg. 
 

Ondersteuning 
burgerinitiatieven.  
 
Experimenteren met een 
burgerraad.  
 
De overheid moet de 
belangen van de burgers 
dienen. Daarover 
verantwoording afleggen 
zodat burgers kunnen 
controleren.  
 
Samenwerken met derde 
partijen (als politie 
jongerenwerk, jeugdteam 
en andere professionals). 
 

Wordt niet expliciet 
besproken.  
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Zorg op verantwoorde 
wijze afbouwen; zelf weer 
de regie nemen. 

• Armoedebeleid: Een ruimhartig armoede- 
beleid. 
 
Ontmoeting en zorg voor 
elkaar; 
armoedebestrijding door 
tijdige signalering van 
teruglopende buffers. 
 

Armoede onder kinderen  
bij wet met 50%  
verminderen. 
 
Preventie: 
- voorkomen schulden 
- stimuleren gezond te  
  koken.  
 
Streven iedereen aan het 
werk. Ondersteuning bij 
zoeken naar een 
passende werkplek.  

Wordt niet expliciet 
besproken. 

Zoveel mogelijk mensen 
begeleiden naar een 
baan d.m.v. individuele 
aanpak.  
 
Maximale inzet op 
armoedebestrijding. 
Kinderarmoede heeft 
topprioriteit.  
 
Gratis sport en cultuur 
voor minima en kosten- 
vergoeding voor 
scholieren door invoering 
van de Gelrepas.  
 
Overname 
probleemschulden van 
jongeren.  

Wordt niet expliciet 
besproken.  
 
Voorstander van 
buurtkastjes. 
 
Ruimhartig beleid m.b.t. 
volgen opleiding naast 
uitkering. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 

       
Vluchtelingenopvang  

 
     

 Wordt niet expliciet 
besproken. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 
 

Wordt niet expliciet 
besproken. 

       
Energietransitie & 
klimaatmaatregelen 

      

• Leefbaarheid Het aanpakken van 
klimaatproblemen in goed 
overleg met de 
Doesburgers.  
 
Meer vergroening van de 
openbare ruimte voorkomt 
wateroverlast en leidt tot 
verkoeling.  
 

Groene maatregelen 
treffen bij het 
terugdringen van 
hittestress in Doesburg.  

Geen windmolens op het 
grondgebied van de 
gemeente o.a. vanwege 
te grote impact op de 
omgeving. 

 

Tegengaan van 
hittestress en natuurlijk 
wegzakken van het 
regenwater in de bodem 
(operatie steenbeek). 
 

Ontwikkelen en 
realiseren klimaatbeleid. 
 
Creëren van een “smart 
Energy Hub”. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 
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• Landschap 
aspecten: 

Wordt niet als 
klimaatmaatregel 
besproken. 

Wordt niet als 
klimaatmaatregel 
besproken. 
 
Over natuurbeheer wordt 
vermeld: Natuur en biodiversiteit 
beschermen en waar mogelijk 
meer ruimte geven.  
 

Geen zonnevelden, maar 
waterkracht en 
zonnepanelen op daken 
 

Wordt niet als 
klimaatmaatregel 
besproken. 
 
Over natuurbeheer wordt 
vermeld: Behoud huidige natuur 
in Doesburg.  
 
 

Wordt niet als 
klimaatmaatregel 
besproken. 
 
Over natuurbeheer wordt 
vermeld: meer aandacht voor 
groen & biodiversiteit. Integreren 
van de natuur in de bebouwde 
omgeving. 
 

Als kleine stad niet 
vooroplopen in de 
vermindering CO2-uitstoot 
en fossielvrije energie. 
 
Doesburg is te klein voor 
windmolens en 
zonneparken. 

• Betaalbaarheid Wordt niet expliciet 
besproken. 

Wordt niet expliciet 
besproken. 

Verduurzamen moet 
betaalbaar zijn; minimaal 
woonlasten-neutraal 
 

De laagste inkomens 
moeten een 
tegemoetkoming in de 
kosten krijgen.  

Wordt niet expliciet 
besproken. 

Advies voor burgers over 
zinvolle verduurzaming en 
betaalbaarheid.  
 


