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Geachte heer van der Heiden, 
 
Hierbij willen we de sociale raad hartelijk danken voor het advies op de Uitvoeringsagenda 
Jeugd 2015. Wij gaan er vanuit dat onderstaande antwoorden duidelijkheid geven op uw vragen 
en zorgpunten. Een aantal van uw opmerkingen hebben wij nog verwerkt in definitieve versie 
van de uitvoeringsagenda 2015. Uw aanbevelingen zullen wij meenemen bij de 
doorontwikkeling en uit te werken agendapunten in 2015. Jaarlijks zal deze uitvoeringsagenda 
bijgesteld en geactualiseerd worden op basis van verdere ontwikkelingen van De 
Doetinchemse Keuze en de transformatie van de Jeugdzorg. 
 
Informeren van inwoners 
Wij delen de opmerking over het verschaffen van duidelijkheid aan betrokkenen. Hier wordt 
op dit moment hard aan gewerkt. Op de website www.doetinchem.nl/metelkaarvoorelkaar is 
veel informatie te vinden. Er is inmiddels een pagina in de huis- aan huiskrant verschenen over 
de jeugdhulp in 2015. Ook wordt op dit moment hard gewerkt aan een verkorte versie van de 
uitvoeringsagenda middels een nieuwsbrief. Van 25 november t/m 8 december doet een mobiel infopunt “De Met elkaar voor elkaar tour” iedere wijk/dorp van Doetinchem aan. Bij dit 
infopunt kunnen inwoners met hun vragen terecht over de veranderingen per 1 januari op het 
gebied van zorg, werk en/of jeugdhulp.  
 
Persoonlijke brieven 
De mensen waarvan wij op dit moment de gegevens hebben, ontvangen binnenkort een 
persoonlijke brief over hun situatie en hoe dit verder gaat in 2015. De gegevensoverdracht 
voor Jeugd gebeurt in termijnen tussen oktober 2014 en februari 2015. Zodra we gegevens 
ontvangen zetten wij in gang dat de betrokkenen een persoonlijke brief krijgen over hun 
huidige situatie voor hulp en ondersteuning. Voor alle partners die met jongeren werken 
organiseren wij op 9 december a.s. een informatieavond. De sociale raad heeft hiervoor ook 
een uitnodiging ontvangen. 
 
Contractering aanbieders 
Op 15 november 2014 is de gunningsbeslissing in de aanbesteding jeugdhulp definitief 
geworden. Zowel voor WMO als voor Jeugdhulp is hierover door de Achterhoekse 
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gemeenten bijgaand persbericht uitgebracht op 17 november jl. Hierin staat vermeld om 
hoeveel aanbieders het gaat voor Jeugdhulp. We sluiten alleen voor Zorg in Natura (ZIN) 
overeenkomsten met aanbieders af voor 2015. Zorginkoop via een PGB verloopt op basis van 
een toekenning voor een PGB die de gemeente via de Sociale verzekeringsbank aan de cliënten 
verstrekt. Deze overeenkomsten gaan zowel over bestaande cliënten als voor nieuwe cliënten 
vanaf 2015. Op 20 of 21 november hebben alle achterhoekse gemeenten de overeenkomsten 
ondertekend verzonden naar de aanbieders. Aan de aanbieders is gevraagd uiterlijk  
28 november de overeenkomsten ondertekend retour te zenden aan de gemeenten. Op het 
moment dat de overeenkomsten door beide partijen ondertekend zijn, kunnen we per 
gemeente een lijst publiceren met de aanbieders waar elke gemeente voor 2015 een contract 
mee heeft gesloten voor tweedelijnszorg  
 Uitvoeringsagenda en relatie met beleidsplan “Met elkaar voor elkaar” Het beleidsplan “Met elkaar voor elkaar”geeft invulling aan kaderstellende keuzes en dilemma’s 
met betrekking tot de decentralisaties. Het beleidsplan is een overkoepelend document (een 
paraplu) met visie en uitgangspunten. De tactische en operationele uitwerking krijgen vorm in 
de drie afzonderlijke uitvoeringsagenda’ s. In dit geval dus de Uitvoeringsagenda Jeugd. 
 
We zijn ervan overtuigd dat de werkwijze van Met Elkaar, Voor Elkaar maatschappelijk 
rendement gaat opleveren. En op termijn zelfs kostenbesparend is. In De Doetinchemse Keuze 
(DDK) 1 heeft de raad de uitgangspunten van de visie vastgesteld. Daarna is in DDK2 hieraan 
invulling gegeven door te voorzien in maatschappelijke doelstellingen en navenante indicatoren. 
Als deze indicatoren vervolgens vertaald worden naar concreet beleid, roept dat echter de 
vraag op: welke effecten kunnen we precies verwachten van de nieuwe werkwijze? Het doel is 
helder (goedkoper, in eigen kracht en dicht bij de inwoner), de visie en het pad naar 
transformatie ook, maar wat betekent dit de komende jaren voor de Doetinchemse inwoner? 
Dat gaan we monitoren. De doelstelling die opgenomen is voor jeugd is: 
 
Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op in hun vertrouwde omgeving  
We zetten in op de jeugd. Immers, de jongere van nu is de volwassene van de toekomst. Een 
jongere die op een gezonde, fysiek en mentaal veilige en pedagogisch verantwoorde wijze 
opgevoed en geschoold wordt, heeft later minder kans op uitval bij vervolgopleiding of werk. 
En ook minder kans op problemen in algemeen maatschappelijk verkeer, criminaliteit of 
verslavingsproblematiek of voortgezette keten van onaangepast gedrag of 
opvoedingsproblemen. Jongeren van nu die evenwichtig opgroeien, hebben later minder 
ondersteuning nodig vanuit de maatschappij. Een investering in jeugd levert op termijn een 
afname van ondersteuningsvragen op (vanuit deze groep). Door in te zetten op preventie en 
samenwerking in de basisvoorzieningen, voorkomen we de instroom in specialistische 
maatwerktrajecten. 
 
Indicatoren DDK2: 
  Inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de inwoners (per wijk)   Inzicht in de mate van participatie van de inwoners (per wijk)   Inzicht in de mate van zelfredzaamheid (per wijk)   De score voor sociale cohesie in de wijk/ buurt   De mate waarin ondersteuningsvragen worden opgelost in de nulde en eerste lijn  
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 Het aantal inwoners dat een beroep doet op de buurtcoach   Het aantal inwoners dat een beroep doet op de (door de gemeente gefinancierde) 
tweede lijn   De ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein 

 

De maatstaven sluiten aan bij monitoringsinstrumenten en indicatoren die Doetinchem nu ook 
al hanteert, bijvoorbeeld de Lemon-enquête en de 0-meting van de Kanteling. 
 
Specifieke opmerkingen uit uw advies 
Samenwerking met onderwijs 
Zowel met het primair onderwijs als het voorgezet (speciaal)onderwijs en het MBO 
(Graafschapcollege en AOC) vindt samenwerking plaats. Het feit dat er in de uitvoeringsagenda 
relatief veel over het Graafschapcollege wordt gesproken staat de samenwerking met de rest 
van het onderwijsveld niet in weg. In de doorontwikkeling van deze uitvoeringsagenda vanaf 
2015 zal de samenwerking met de verschillende scholen in Doetinchem steeds nadrukkelijker 
naar voren komen. Vanaf 2015 sluiten de buurtcoaches minimaal 4x per jaar aan bij het 
zorgteam van de basisschool en zoveel als extra nodig is. Er zal een directe lijn zijn tussen de 
IB-er op school en de buurtcoach in de wijk. 
 
Ouderbijdrage  
M.b.t. de vraag over de ouderbijdrage kunnen we u meedelen dat deze niet inkomens-
afhankelijk is. Deze informatie hebben we toegevoegd in de definitieve versie van de 
uitvoeringsagenda.  
 
PGB 
Ook is in de definitieve versie, n.a.v. de toezegging door de wethouder in de raad van  
30 oktober jl., een zinsnede toegevoegd over het PGB. Namelijk dat het oordeel van de cliënt 
uiteindelijk leidend is om te bepalen of het door de gemeente gecontracteerde aanbod voor 
hem passend is. Het Zorgplan voor een PGB wordt periodiek getoetst door buurtcoach of 
consulent, zoals in de uitvoeringsagenda staat vermeld. Vanaf 1 januari 2015 zijn er binnen het 
Zorgplein jeugdconsulenten werkzaam met kennis en ervaring uit de jeugdhulpverlening. 
 
Sociaal netwerk en professional 
In relatie tot PGB en onderscheid professional/iemand uit het sociaal netwerk, vraagt u waar 
iemand onder valt als hij/zij als professional in het sociaal netwerk aanwezig is. Iemand die 
wordt ingeschakeld omdat hij/zij lid is van het sociaal netwerk van de cliënt, wordt als sociaal 
netwerk gezien. Hiervoor blijft het tarief voor sociaal netwerk gelden. Het tarief voor 
professionals wordt toegekend wanneer de cliënt voor de zorg een zorgovereenkomst afsluit 
met een professionele aanbieder. 
 
Privacy 
Ten aanzien van privacy adviseert u ons een protocol vorm te geven. Voor de werkwijze van 
de Doetinchemse Keuze worden binnen de kaders van de geldende wetten (voor jeugd zijn 
dat: Jeugdwet en Wet bescherming persoonsgegegevens – Wbp) werkprocessen voor de 
gegevensverwerking in het sociale domein opgesteld. Hierbij wordt aangesloten op dat wat nu 
al binnen de gemeente geldend is. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien er 
een rechtvaardigheidsgrond aanwezig is. Als de gemeente persoonsgegevens verwerkt ter 
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uitvoering van de Jeugdwet moet de verwerking noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van 
de publiekrechtelijke taak. Het uitgangspunt is dat er zoveel informatie moet worden verwerkt 
als nodig is en zo weinig als mogelijk. In het kader van de Jeugdwet mag het college of een 
door het college gemandateerde persoon persoonsgegevens verwerken. 
 
Uw overige advies- en aandachtspunten nemen we zoals boven al vermeld mee bij de verdere 
ontwikkeling van ons beleid en de uitvoeringsagenda Jeugd. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


