Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 6
Doetinchem, 8 februari 2017

ALDUS VASTGESTELD 16 FEBRUARI 2017
Hamerstukken
1. Vernieuwd kader De Doetinchemse Keuze
Ik stel u voor:
1. De volgende maatschappelijke effecten en uitgangspunten ter realisatie van die effecten vast te
stellen als het Vernieuwd kader De Doetinchemse Keuze (DDK):
I. Maatschappelijke effect / doel DDK
Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet zo goed mogelijk mee in de
samenleving.
II. Uitgangspunten bij het realiseren van het beoogde maatschappelijke effect:
1. We gaan uit van de eigen mogelijkheden van onze inwoners en hun omgeving.
2. Voorop staat inzet op preventie.
3. We realiseren laagdrempelige toegang en ondersteuning op maat.
4. We zetten in op één huishouden, één plan, één regisseur.
5. We werken met (regievoering door) buurtcoaches.
6. We zetten in op zinvolle daginvulling voor iedereen.
7. We geven ruimte voor initiatief en innovatie.
8. We blijven binnen de beschikbare budgetten.
2. Het college te verzoeken op basis van de lopende pilots en de evaluatie DDK 2017 een
informatieve raadsbijeenkomst te organiseren om vervolgens een besluit te nemen over de
scheiding in bevoegdheden tussen buurtcoaches en (wmo- en w&i-)consulenten en daarover de
raad via een raadsmededeling te informeren.
3. Het college te verzoeken in samenwerking met de raadswerkgroep Kaders DDK de verdere
ontwikkeling van Wijkwerk Nieuwe Stijl te onderzoeken.
De raadswerkgroep Kaders DDK,
De griffier,
drs. B.P.M. Janssens
2. Verordening jeugdhulp 2017
Wij stellen u voor:
1. Het begrip algemene voorzieningen te wijzigen in overige voorzieningen.
2. De benamingen van de individuele (niet vrij toegankelijke) voorzieningen te wijzigen conform de
benamingen van de aanbesteding Wmo en jeugdhulp 2017-2018.
3. De wijze van bepaling van de hoogte van een pgb te bepalen in de verordening.
4. Voorwaarden voor inzet van een pgb binnen het sociaal netwerk te bepalen in de verordening.
5. De bepalingen over de ouderbijdrage te laten vervallen conform wijziging in de Jeugdwet.
6. Een bepaling uit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg toe te voegen om
steekproefsgewijs de bestedingen van pgb’s te kunnen onderzoeken.
7. Artikel 14 Overgangsrecht te laten vervallen.
en daarmee
8. De Verordening jeugdhulp gemeente Doetinchem 2017 met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2017 vast te stellen.
9. De Verordening jeugdhulp 2015 in te trekken met ingang van onder punt 8 genoemde datum.
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3. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
Wij stellen u voor:
1. Nadere criteria voor maatwerkvoorzieningen vast te stellen (zie artikelen 7 t/m 10).
2. Specifieke criteria voor beschermd wonen vast te stellen (artikel 11).
3. De wijze waarop een persoonsgebonden budget wordt berekend te bepalen (artikelen 12
t/m 14).
4. De criteria voor het bepalen van de bijdrage in de kosten te concretiseren (artikel 17).
en daarmee
5. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2017 met ingang van
1 maart 2017 vast te stellen.
4. Kadernota 2018-2021 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Wij stellen u voor:
1. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze.
2. De VNOG te informeren overeenkomstig de conceptbrief
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

dr. J.M.E. Traag

