
 

 

Toezegging uit de beeldvormende raad 4-12-2014, agendapunt Uitvoeringsagenda 

Jeugd 2015:  

 

De wethouder beantwoordt voor 18 december onderstaande vragen:  

- aantal unieke deelnemers stedelijk jongerenwerk; 

- komt er een apart privacyprotocol voor Buurtplein BV;  

- cliëntondersteuning: ontvangt de cliënt een verslag van zijn gesprek als die gaat over de 

ondersteuningsvraag. 

De tekst over fraude past de wethouder aan conform de tekst over fraude binnen De 

Doetinchemse Keuze (DDK). 

 

 

Beantwoording d.d. 17 en 18 december 2014:  

 

- Aantal unieke deelnemers stedelijk jongerenwerk? 

  

Aantal bezoekers stedelijk jongerencentrum:                                      7852 

Aantal deelnemers (jongeren die activiteiten hebben georganiseerd):   1396 

 

 

- Komt er een apart privacyprotocol voor Buurtplein BV? 

  

Neen, er komt geen privacyprotocol als zodanig. Dat wil zeggen dat er geen extra document 

komt, maar dat Buurtplein zich natuurlijk wel houdt aan de wettelijke bepalingen omtrent 

gegevensuitwisseling en privacy, zoals bijvoorbeeld voortvloeiend uit de Wbp (Wet 

Bescherming Persoonsgegevens), Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast gaat 

Buurtplein ook werken met interne gedragslijnen en een ontwikkelprogramma. Dit alles 

conform de eisen die de wet stelt, en o.a. door de VNG aanbevolen worden. Uit praktisch 

oogpunt sluit Buurtplein waar dat mogelijk is aan bij al hetgeen reeds geregeld is voor de 

gemeentelijke organisatie. Vanzelfsprekend worden daar afspraken over gemaakt. Ook krijgen 

medewerkers van Buurtplein een training over hoe om te gaan met dit soort belangrijke 

gegevens.  

 

- Cliëntondersteuning: ontvangt de cliënt een verslag van zijn gesprek als die 

gaat over de ondersteuningsvraag? 

Ja. In de wet staat dat: "Het college verstrekt de cliënt dan wel diens vertegenwoordiger een 

schriftelijke weergave van de uitkomsten van het onderzoek". 

Wat in Doetinchem “Het Gesprek” heet, wordt binnen de wet gekend als “het onderzoek”. 

Vanaf 1 januari ontvangen cliënten dus het gespreksverslag. Ook van de gesprekken met de 

buurtcoach (uitkomsten onderzoek).  

Dat staat ook zo in de verordening (art. 7. Verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Doetinchem 2015). 

 


