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1. Inleiding  
Transities. DDK. 3D’s. Overheveling van Rijkstaken. Decentralisaties. Met Elkaar, Voor Elkaar. Transformatie. 
 
Het sociaal domein laat zich moeilijk in één allesomvattend keurslijf plaatsen. Dat is ook wel 
kenmerkend voor de verscheidenheid aan wetten waar de gemeente vanaf 1 januari 2015 voor 
verantwoordelijk is: jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en participatie, inkomen, 
dagbesteding, begeleiding en beschermd wonen zijn vanaf die datum allemaal taken van de gemeente. 
Het is geen verrassing dat bij een dergelijk palet aan nieuwe en vernieuwde taken een hoop 
inhoudelijke verschillen zichtbaar zijn. De zorg voor jeugd is bijvoorbeeld een hele andere “tak van 
sport” dan het bieden van ondersteuning om weer een baan te vinden. 
 
Wat de regelingen echter gemeenschappelijk hebben is een accentverschuiving van overheidsregie 
naar de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Als iemand zelf in staat is regie op zijn leven te 
voeren (al dan niet met behulp van familie, vrienden of een algemene voorzieningen) dan is dat het 
uitgangspunt. En wie dat niet zelf kan (regelen) krijgt hulp van de gemeente. Maatwerk is er dus voor 
wie dat écht nodig heeft en het niet zelf kan. Kantelen van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. 
 
Historie 
In Doetinchem is het fundament voor de kantelingsgedachte al gelegd bij de invoering van de 1e 
tranche Wmo in 2007. De wijkgerichte gedachte van Met Elkaar, Voor Elkaar heeft conceptueel al 
omstreeks 2012 beslag gekregen in de vorm van Wijkwerk Nieuwe Stijl. Ook op het gebied van 
(arbeids)participatie is met de nadere invoering van de Participatiewet (in 2011 nog “Wet Werken 
naar Vermogen” geheten) reeds lang voor DDK een omslag gemaakt in cultuur, denken en 
serviceverbetering voor onze inwoners. Daarnaast is de gemeente nu verantwoordelijk voor nieuwe 
taken op het gebied van jeugdzorg, beschermd wonen en voormalige AWBZ-zorg als begeleiding en 
dagbesteding. Kortom, in 2014 heeft een jarenlang proces van nieuwe regelgeving en een 
veranderende maatschappij een integrale benadering gekregen in Met Elkaar, Voor Elkaar, De 
Doetinchemse Keuze 3.  
 
Daarmee is het verandertraject uiteraard niet afgerond. Integendeel, de belangrijkste fase ,de 
daadwerkelijke uitrol in de Doetinchemse samenleving, begint pas in 2015 en moet in de jaren 
daaropvolgend verder gestalte krijgen.  
 
Nieuw beleid en regels brengen ontegenzeggelijk veranderingen met zich mee. Voor inwoners en  
instellingen maar ook voor de gemeentelijke organisatie en daarmee nauw verbonden partners. Het 
is daarom van evident belang dat het college, de raad en andere belanghebbenden en 
geïnteresseerden (waarvan onze inwoners uiteraard de belangrijkste zijn) zich gedurende het lopende 
jaar een goed beeld kunnen vormen van wat deze transities daadwerkelijk betekenen. Met deze 
rapportages hoopt het college bij te dragen aan het beantwoorden van vragen als: 
 

 Welke veranderingen zien we in de samenleving?  
 Werkt de methodiek met buurtcoaches en consulenten?  
 Zien we dankzij preventie en laagdrempelige oplossingen een teruggang in het gebruik van duurdere 

maatwerkvoorzieningen?  
 Zorgt de wijkaanpak voor meer sociale cohesie?  
 Verbetert met behulp van het eigen netwerk de zelfredzaamheid?  
 En wat betekent dat nou eigenlijk voor de individuele inwoner? 
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Opbouw rapportages 
Deze rapportage biedt op macroniveau inzicht in de belangrijkste cijfers op het gebied van het sociaal 
domein. Dat betekent dat in deze rapporten steeds de meest actuele gegevens zijn verwerkt, 
aangevuld met nieuwe data en waar mogelijk en wenselijk voorzien van een analyse en duiding. Het 
rapport wordt 3-maandelijks opgebouwd waardoor met het verstrijken van de tijd de financiële en 
beleidsinhoudelijke bewegingen inzichtelijk worden. Of wat de oorzaken zijn wanneer deze beweging 
niet voldoende plaatsvindt. Globaal bevatten de periodieke rapportages de volgende vijf 
componenten: 
 

 Kaders, doelstellingen en hefbomen; deze vormen het geraamte van de rapportages. De kaders 
die voortvloeien uit DDK3 zijn leidend in het bepalen welke gegevens gemeten en 
gepubliceerd worden. Doelstellingen bepalen op macroniveau of we de gewenste beweging 
zijn in de cijfers. Hefbomen zijn leidend als het gaat om het behalen van financiële 
doelstellingen. 
 

 Kerncijfers & inhoudelijke indicatoren: feiten en cijfers vormen het hart van de rapportage. In 
tabellen en grafieken wordt getracht een beeld te schetsen van de ontwikkelingen in onze 
gemeente. Het gaat dan om inhoudelijke cijfers die indicatief zijn voor de ontwikkeling in het 
gebruik van maatwerkvoorzieningen, maar ook om feiten die iets zeggen over specifieke 
groepen (bijv.: “hoeveel inwoners in Doetinchem hebben een indicatie op grond van de Jeugdwet?”) 
of ontwikkelingen (“hoeveel Doetinchemse inwoners hebben in het tweede kwartaal een reguliere 
baan gevonden t.o.v. het eerste kwartaal?”). 
 

 Budgetontwikkeling & financiële indicatoren: inhoudelijke indicatoren zeggen iets over de 
ontwikkeling van de aanspraken op hulp en het zelfredzaamheidsniveau van onze inwoners. 
Uiteraard hebben deze inhoudelijke bewegingen ook financiële consequenties. In dit 
onderdeel van de rapportages wordt inzichtelijk gemaakt wat regelingen kosten en welke 
financiële beweging gemaakt wordt. De budgetontwikkeling geeft inzicht in de effectiviteit van 
de hefbomen en de realisatie van de begroting i.r.t. het beschikbare budget op macro- en 
mesoniveau. Kansen en bedreigingen op dit gebied worden vervolgens doorvertaald in het 
onderdeel Risico’s en kansen. In de eerste rapportage wordt dit onderdeel nog niet ingevuld. 
 

 Maatschappelijke signalen: De transities vinden natuurlijk niet plaats in een beleidstheoretisch 
vacuüm maar dalen op een gegeven ogenblik ook neer in de Doetinchemse samenleving. De 
gemeente Doetinchem vindt het belangrijk dat niet alleen de “cold hard facts” over de 
decentralisaties inzichtelijk zijn, maar hecht er aan dat er ook een vinger aan de pols 
gehouden wordt over hoe de effecten hiervan in de maatschappij ervaren worden. Deze 
ervaringen m.b.t. tot klanttevredenheid (of beter gezegd, inwoner-tevredenheid) is een 
belangrijke graadmeter voor het draagvlak en acceptatie in de samenleving. In deze 
rapportages en/of bijbehorende informatieve toelichting wordt dus ook ruimte gemaakt voor 
indicatoren als aantallen bezwaarschriften, klachten en onverhoopte calamiteiten. 
 

 Risico’s en kansen: Omdat het sociaal domein nog steeds volop in ontwikkeling is, met alle  
onzekerheden die bij zo’n omvangrijke transitie gepaard gaan is het noodzakelijke deze 
(financiële) risico’s steeds in het oog te houden. Besluiten van de Rijksoverheid tot 
additionele kortingen, uitbreiding of juist inkrimping van de taken, onduidelijkheid over de 
manifestatie van bepaalde effecten in Doetinchem; het zijn allemaal risico’s die zich in 
mindere of meerdere mate voor kúnnen doen.  
 
De inventarisatie van de risico’s wordt in deze rapportages daarom steeds geactualiseerd en 
ook de bijbehorende financiële doorvertaling wordt van een update voorzien. Hiervoor 
wordt de methode van de risicomatrix en het bekende bollenmodel gehanteerd. Zo wordt 
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eenvoudig inzichtelijk welke risico’s groter of kleiner zijn geworden en wat deze 
veranderingen mogelijk voor financiële gevolgen kunnen hebben. 

 
In een later stadium kunnen al deze losse onderdelen leiden tot een maatschappelijke en 
politiek/bestuurlijke analyse. Daarbij gaat het niet langer over de technische details maar meer over de 
globale effectiviteit en efficiency op kaderstellend niveau (zie vragen onder Historie) en enkele 
aanvullende vraagstukken: 
 

 Zijn er aspecten te ontwaren die acute bijsturing behoeven?  
 Waar zijn mogelijkheden voor vernieuwing te vinden?  
 En waar gaat het zo goed dat het interessant is om te onderzoeken hoe andere decentralisatie-

onderdelen hier ook profijt van kunnen hebben?  
 
Kortom; liggen we op koers om de doelen van DDK3 te bereiken? 
 
Een winstwaarschuwing 
Er is net gestart met de totale integratie van DDK3 in alle operationele beleidsvelden. Logischerwijs 
gaat het nog een hele tijd duren voordat alle effecten zich ten volle uitgekristalliseerd hebben. 
De gemeente Doetinchem is één van de weinige gemeenten waar al op zo’n korte termijn 
gemonitord en gerapporteerd wordt. Dat brengt uiteraard onvolkomenheden en imperfecties met 
zich mee. Wij rapporteren dan ook over de cijfers die op het moment van schrijven redelijk 
inzichtelijk zijn, en waarvan de correctheid ook (binnen een bepaalde bandbreedte) vast staat.  
 
Waar dat mogelijk is zal de rapportage teruggrijpen en verbanden leggen tussen hetgeen 
kaderstellend in Met Elkaar, Voor Elkaar vastgelegd is, eerdere besluitvorming over DDK en  
Herkenbaarheid, uni-interpretabele feiten en laagdrempeligheid zijn daarbij steeds uitgangspunten. 
 
Actuele ontwikkelingen kunnen echter nopen tot aanpassing of updates van de cijfers. Ook zal de 
verbeterende inregeling van ICT-systemen leiden tot meer indicatoren waarop gerapporteerd kan 
worden; zowel in financiële, als in inhoudelijke zin. Een bijkomstige complicerende factor is dat ook 
de externe gegevensoverdracht nog tot vertraging heeft geleid. Niet alle databestanden die nodig zijn 
voor het op cliëntniveau kunnen monitoren zijn tijdig en/of compleet aan de gemeente overgedragen. 
In verband met privacy-overwegingen hebben bijv. aanbieders in de jeugdhulp alleen de BSN’s van de 
jongeren overgedragen, niet de gegevens van hun ouders. Andere gemeenten kampen met dezelfde 
problematiek. In de loop van het jaar worden deze bestanden echter steeds completer en 
betrouwbaarder. Er wordt momenteel gewerkt aan controlemechanismen en monitoringssystemen 
waardoor in komende rapportages meer informatie is te vinden. Een van de aandachtspunten hierbij 
is het periodiek geautomatiseerd “bouwen” van rapportages. 
 
Daarom kunt u deze rapportage dan ook zien als een dynamisch format; met het verstrijken van de 
tijd wordt het completer, en minder foutgevoelig. Q1 bevat het meest grofmazige raamwerk en de 
basale cijfers. De rapportage over Q2 is weer uitgebreider dan deze Q1-rapportage. De rapportage 
over Q3 2015 zal waarschijnlijk de eerste zijn die (relatief) compleet aangeboden wordt.  
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2. Kaders, doelstellingen en hefbomen DDK3 
In het traject van de Doetinchemse Keuze heeft de gemeenteraad gaandeweg een aantal kaders 
aangegeven waarbinnen het sociaal beleid van de gemeente Doetinchem vorm diende te krijgen. 
Deze demarcaties vormen het raamwerk voor alle besluiten die in en rondom het sociaal domein 
genomen zijn. De hoofddoelstellingen vloeien voort uit de kaders. Daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat een aantal van deze kaders reeds in 2013 zijn vastgesteld. Waar dat van toepassing is, 
staat in [blokhaken] de geactualiseerde stand van zaken. 
 
Kaderstelling 
 
1.  De buurtcoach 

a. De buurtcoach is er primair voor de zorg voor huishoudens en het helpen oplossen van 
problemen door eigen kracht en inschakeling van netwerken;  
b. De buurtcoach wordt direct aangestuurd door de gemeente. De uitvoering wordt op 
afstand geplaatst van de gemeente; [inmiddels werken buurtcoaches bij Buurplein BV, en heeft de 
gemeente een opdrachtovereenkomst met Buurtplein gesloten]  
c. De buurtcoach heeft de regie vanuit de gedachte 1 plan, 1 huishouden, 1 regisseur. Zo 
coördineert hij de zorg voor een huishouden; 
d. De buurtcoach is in veel gevallen de schakel naar de specialistische zorg. Dit aanbod van 
specialistische zorg doet hij niet zelf maar koopt hij in. De kennis en kunde uit deze 
zogenaamde 2e lijn organiseren we op Doetinchems niveau of regionaal. [De inkoop van 
maatwerk is inmiddels afgerond, en buurtcoaches hebben een zwaarwegend advies bij de inzet 
daarvan] 
 

2.  Wijkregie en het wijkbedrijf  
Uitgangspunt is dat de wijkregisseur zich voor het collectief van de wijk zowel bezig houdt 
met het fysieke én het sociale domein. De wijkregisseur regisseert het wijknetwerk, de 
buurtcoach is een van de spelers in het wijknetwerk. 
 

3.  Financiering 
a. Ons uitgangspunt is dat we dit alles organiseren binnen de budgetten die we hiervoor van 
het Rijk krijgen, en de budgetten die we nu binnen de gemeente uitgeven; [In de Voorjaarsnota 
2015 stelt het college voor een deel van de risicobuffer (ten bedrage van € 1,6 mln.), bestaande uit 
de historische onderuitputting Wmo/eigen middelen terug te laten vloeien in de algemene reserve] 
b. We zetten deze middelen zo ver ontschot in als door het Rijk wordt toegestaan;  
c. Met het voorgestelde model halen we een groot deel van de perverse prikkels weg. Op dit 
moment is het nog te vroeg te kiezen voor populatiegebonden budgetten voor de 
specialistische, 2e lijns-voorzieningen;  
d. Voor collectieve 0e en 1e lijns-voorzieningen zetten we de budgetten zoveel mogelijk 
wijkgericht in. 
 

4.  Andere toegang  
a. Burgers kiezen zelf het loket waar ze naartoe gaan. We willen het voor de burger zo 
simpel mogelijk organiseren. Dit betekent dat een groot deel van de enkelvoudige vragen 
rechtstreeks bij de consulenten van het Zorgplein of de consulenten van werk & inkomen 
terecht komen;  
b. Wij organiseren het, bijvoorbeeld via de quick scan, zo dat wanneer er meer gesignaleerd 
wordt dan de enkelvoudige vraag, de buurtcoach wordt ingeschakeld. 
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5.  Externe partijen  

a. We vragen van externe partijen mee te werken aan de omslag naar buurtcoaches en dit 
mede vorm te geven;  
b. We vragen van externe partijen specialistische zorg te leveren. Hiervoor moeten ze in 
staat zijn op individueel huishoudenniveau op contractbasis afspraken met ons te maken;  
c. We vragen externe partijen mee te werken aan een optimale verbinding naar de 
specialistische zorg. Ze leveren consultatie en dragen zorg voor behoud van expertise.  
Met het raadsbesluit rondom de Voortgangsrapportage (DDK2, april 2014) zijn hier de 
volgende kaders bij gekomen:  
 

6.  De maatschappelijke effecten van de Doetinchemse aanpak van de transities te gaan monitoren met 
behulp van bijvoorbeeld de volgende punten:  
a. Inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de inwoners (per wijk);  
b. Inzicht in de mate van participatie van de inwoners (per wijk);  
c. Inzicht in de mate van zelfredzaamheid (per wijk);  
d. De score voor sociale cohesie in de wijk/buurt;  
e. De mate waarin ondersteuningsvragen worden opgelost in de 0e en 1e lijn;  
f. Het aantal inwoners dat een beroep doet op de buurtcoach;  
g. Het aantal inwoners dat een beroep doet op de (door de gemeente gefinancierde) tweede 
lijn;  
h. De ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein. 
 

7.  Binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven door in te zetten op:  
a. Inzet van oud voor nieuw voor de inzet van de buurtcoaches (vanaf 2015);  
b. Het voorkomen van instroom in ondersteuning door een sterk netwerk en toegankelijke 
voorzieningen;  
c. Het verminderen van volume en kosten van professionele ondersteuning door „het 
gewone leven‟ en mantelzorg, het vervangen van duurdere ondersteuning en het vervangen 
van individuele door groepsarrangementen;  
d. Het verlagen van tarieven van aanbieders;  
e. Het behalen van efficiencywinst door minder overlap van hulpverlening en minder 
coördinatie en vervoerskosten. 
  

8. Nieuwe instroom van cliënten vanaf 1 januari 2015 te behandelen volgens de werkwijze van de 
Doetinchemse Keuze. 

  
9.  Dit ook te doen voor cliënten van wie de indicatie afloopt op 1 januari 2015. Daarbij rekening 

houden met het overgangsrecht 
  
10.  Preventie is een prioritair onderwerp in het sociaal domein en een zeer belangrijke pijler onder het 

fundament van De Doetinchemse Keuze: 
a. We erkennen dat voorkomen van een probleem beter is dan (vroegtijdig) signaleren en 
oplossen;  
b. We zetten allereerst in op het voorkomen van maatschappelijke problemen door 
laagdrempelige en adequate voorzieningen te bieden, organisaties en instellingen te 
ondersteunen die actief bijdragen aan de zelfredzaamheid van onze inwoners;  
c. We zoeken daarbij slimme verbindingen tussen de partijen die bij kunnen dragen aan dit 
preventieve arrangement en stimuleren samenwerking en het benutten van gezamenlijke 
kansen.  
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Hoofddoelen DDK3  
In het beleidsplan DDK3 – Met Elkaar, Voor Elkaar zijn de door de raad gestelde kaders vertaald in 
nadere doelstellingen.  
 

1. Vergroten van zelfredzaamheid van inwoners, huishoudens en opvoeders; 
a. Meer inwoners van Doetinchem achten zichzelf in staat hun leven zelf vorm te geven;  
b. Meer inwoners kunnen zelfstandig in hun inkomen voorzien; 
c. Meer inwoners lossen hun problemen (weer) zelf op.  

 
2.  Meer inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de 

buurt; 
 
3. De sociale cohesie in de buurt groeit;  
 
4.  Minder huishoudens in Doetinchem doen een beroep op een individuele maatwerkvoorziening;  

a. Meer mensen aan het werk bij reguliere werkgevers;  
b. Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op in hun vertrouwde omgeving;  
c. Meer kinderen nemen deel aan het reguliere onderwijs;  
d. Meer inwoners wonen langer in hun vertrouwde omgeving (veelal thuis).  

 
5.  De totale kosten van voorzieningen en ondersteuning in het sociale domein dalen  

 
Hefbomen 
Deze doelen moeten bereikt worden binnen de (financiële) kaders zoals vastgesteld door de raad. 
Daarom zijn in DDK3 een aantal “hefbomen” benoemd die, mits ze goed en voldoende werken, 
ervoor zorgen dat de financiële opgave gehaald wordt. Onder andere beoogt De Doetinchemse 
Keuze bestaande arrangementen te vernieuwen en ze daarmee effectiever en efficiënter te laten 
worden. Ook moeten nieuwe arrangementen en voorzieningen waar dat mogelijk is, oudere en 
duurdere vormen van ondersteuning vervangen. 
 
1. Preventie: het voorkomen van de vraag naar professionele ondersteuning: 
Door een sterk sociaal netwerk en toegankelijke voorzieningen in de wijk. We weten bijvoorbeeld 
dat eenzaamheid onder ouderen leidt tot versnelde vragen naar ondersteuning en zorg. Door 
mensen te stimuleren zo lang mogelijk deel te nemen aan laagdrempelige activiteiten in de wijk, kan 
de zorgvraag (op zijn minst) worden uitgesteld. En, nog belangrijker, het draagt bij aan een leuker 
leven.  
 
2. Preventie: het voorkomen van escalaties door tijdig ingrijpen en een integrale benadering.  
Dit geldt bijvoorbeeld bij kwetsbare kinderen. Het vroeg herkennen van risico‟s, goed werkende 
netwerken in de wijk en de presentie van de buurtcoaches zijn hierbij belangrijk.  
 
3. Vervanging (substitutie) van ondersteuningsvormen waardoor het volume en kosten van professionele 
ondersteuning vermindert:  
a. Het vervangen van professionele ondersteuning door “het gewone leven” en mantelzorg. 
Bijvoorbeeld wanneer mensen “beschut werk” kunnen doen bij echte werkgevers in plaats van 
sociale werkplaatsen. Of Stichting Cliënt initiatieven (SCI) die ervaringsdeskundigen en vrijwilligers 
inzet als begeleiders thuis in plaats van professionals, of na “instructie” door professionals.  
b. Het vervangen van duurdere (vaak 2e lijns)ondersteuning door goedkopere alternatieven. 
Bijvoorbeeld in de ondersteuning thuis, waar in bepaalde gevallen Huishoudelijke Hulpen2 praktische 
ondersteuning kunnen bieden in plaats van gespecialiseerde begeleiders.  
c. Het vervangen van individuele door groepsarrangementen.  
Het goed hanteren van de Kantelingsgedachte is hierbij cruciaal.  
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4. Het verlagen van tarieven van aanbieders. Zo is er in de huidige situatie in een aantal gevallen sprake 
van complexe onderaannemerconstructies met veel marge tussen hoofd- en onderaannemer. Dit 
vraagt om doordachte inkoopstrategieën.  
 
5. Efficiencywinst:  
a. 1 regisseur zorgt voor minder hulpverleners en meer effectiviteit in een huishouden  
b. minder coördinatie- en vervoerskosten door wijkgericht werken.  
c. optimaliseren van de uitvoering, gericht op efficiencywinst.  
 
6. Benutten verdienvermogen bijstandsgerechtigden en SW-medewerkers: de nieuwe participatiewet biedt 
de mogelijkheid om het instrument loonkostensubsidie in te zetten voor werkzoekenden die niet in 
staat zijn op de arbeidsmarkt een baan te vinden tegen het wettelijk minimumloon. Samen met onder 
andere werkgevers zetten we er op in om dit te realiseren. Ook richten wij ons op het verhogen van 
de opbrengsten van de SW-medewerkers uit de markt .  

 
De doorrekening van de financiële consequenties (mede gerelateerd aan deze hefbomen) treft u in 
de komende rapportages aan in hoofdstuk 4. Budgetontwikkeling. Dit hoofdstuk is in deze eerste 
rapportage nog niet gevuld. 
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3. Kerncijfers & indicatoren 
Er zijn honderden indicatoren te bedenken die de effecten van het DDK3-beleid op de samenleving 
inzichtelijk kunnen maken. Deze rapportage heeft echter als doel om op hoofdlijnen inzicht te geven 
in de effecten die DDK3 heeft op de Doetinchemse samenleving. Ook meer externe effecten, als 
arbeidsmarktontwikkeling, rijksbeleid en maatschappelijke trends hebben hun weerslag op deze 
metingen. De te meten gegevens zijn geclusterd per hoofddoel van Met Elkaar, Voor Elkaar, zoals 
beschreven in 2. Hoofddoelen DDK3. 
 
De hieronder geïnventariseerde cijfers geven een actuele stand van zaken op het moment van meten. 
De rapportage is zo opgebouwd dat met het verstrijken van de tijd, en het opleveren van nieuwe 
rapportages aanvullende, actuele informatie wordt toegevoegd. De lezer kan zich dan een globaal 
beeld vormen van de ontwikkeling op dat specifieke gebied. Naarmate de rapportages vorderen in 
compleetheid zullen waar dat nuttig is ook (meer) grafische weergaven toegevoegd worden. 
 
Naast de kerncijfers kent elk onderdeel een onderdeel duiding; de waarneming van (afwijkende) 
maatschappelijke effecten en trendanalyse wordt daarin tekstueel verklaard. In een later stadium 
(latere rapportages) kan waar dat nuttig is het waargenomen effect afgezet worden tegen het 
beoogde doel en de gestelde kaders. De eerste cijfers kunt u dus nog gebruiken als een soortement 
factsheet.  
 
1. Basisgegevens 
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# Indicator eenheid

Basisgegevens Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt (per wijk, postcode)

Totaal aantal jongeren 15-27 7300 n.n.b.

Aantal Jongeren 15-27 die onderwijs volgen 4500 n.n.b.

Aantal Jongeren 15-27 die werken 4500 n.n.b.

Aantal Jongeren 15-27 die een uitkering sociale zekerheid hebben 800 n.n.b.

Aantal Jongeren 15-27 die een uitkering sociale zekerheid hebben en geen opleiding volgen 400 n.n.b.

Aantal Jongeren 15-27 die een geen uitkering sociale zekerheid hebben en geen opleiding volgen 300 n.n.b.

9 Volgt voortgezet onderwijs # 3335 3381 3484

11 Volgt praktijkonderwijs # 122 129 140

13 Volgt middelbaar beroepsonderwijs # 1842 1842 1810

15 Volgt hoger beroeps- of universitair onderwijs # 1201 1267 1286
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Ontwikkeling 
Het aantal inwoners van Doetinchem is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Wel is het zo 
dat het aandeel 65+’ers de afgelopen jaren redelijk sterk is toegenomen. Die vergrijzing is uiteraard 
een landelijke trend, maar kan wel gevolgen hebben voor het aantal zorgvragen in de gemeente.  
Het aantal jongeren is iets afgenomen, maar het aantal jongeren dat scholing volgt is gelijk gebleven, 
waarbij ook het gemiddelde onderwijsniveau ongeveer gelijk was. 
 
1. Vergroten van zelfredzaamheid van inwoners, huishoudens en opvoeders 
1A. Meer inwoners van Doetinchem achten zichzelf in staat hun leven zelf vorm te geven 
 
Beschermd wonen 
Beschermd wonen is het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische 
aandoening (voorheen ZZP GGZ-C), nu op grond van de Wmo 2015. Het gaat om personen bij wie 
op participatie gerichte ondersteuning vanuit een beschermende woonomgeving centraal staat. De 
gemeente Doetinchem is vanaf 2015 als centrumgemeente (van de regio Achterhoek) 
verantwoordelijk voor het voorzien in Beschermd wonen. U kunt bij Beschermd wonen denken aan 
de volgende kenmerken: 
 

• wonen in een accommodatie van een instelling; 
• met het daarbij behorende toezicht en begeleiding; 
• gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie; 
• gericht op het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren; 
• gericht op stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld; 
• gericht op het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; 
• gericht op het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen; 
• bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op 

eigen kracht te handhaven in de samenleving. 
 
Het gaat dus om een kwetsbare doelgroep waarvoor relatief dure maatwerkvoorzieningen nodig zijn. 
In 2015 is er, voor de hele regio, zo’n €26,4 miljoen gemoeid met deze zorg.  
 
Ontwikkeling 
De gemeente Doetinchem is 1 januari 2015 regionaal verantwoordelijk voor 688 personen met een 
Beschermd wonen-indicatie.  
 

  
We zien dat de gemeente Doetinchem een onevenredig groot gedeelte van het aantal inwoners aan 
het totaal “bijdraagt’. Dit heeft te maken met de aard  van Beschermd wonen 
en de geografische locatie van instellingen; in Doetinchem zitten relatief veel 
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(grote) instellingen voor Beschermd wonen, waardoor deze cliënten (na verloop van tijd) ook 
inwoner van Doetinchem worden.  
 
Het aantal inwoners met een indicatie BW is niet hetzelfde als het aantal inwoners dat daadwerkelijk 
in een Beschermd wonen zit. Het “verzilveringspercentage” is namelijk lager (ca. 84 %). Er zijn voor 
de gehele Achterhoek in 2014 580 personen geweest die hun indicatie ook daadwerkelijk verzilverd 
hebben (in ZIN of pgb). Er is in de periode van 30 september 2014 tot eind februari 2015 een 
verschuiving in het bestand geweest van ongeveer 60 personen, waarbij het bestand in totaal met 4 
personen is toegenomen. 
 
In totaal verloopt voor 15% van de cliënten de indicatie in 2015. In de overgangsrechtperiode tot en 
met 2019 loopt 48% af. Het aandeel indicaties dat afloopt na 31 december 2019 is 52%. Vanaf april 
2011 is de maximale indicatieduur verschoven van 5 naar 15 jaar. Daarom zien we dat de indicaties 
die op dat moment zijn afgegeven eindigen vanaf 2026.  
 
Nieuwe meldingen bij Buurtplein  
Buurtplein is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van gezinnen en 
individuen die op sommige terreinen niet voldoende zelfredzaam zijn. Buurtcoaches werken samen 
met de inwoner om een hulpvraag goed in kaart te brengen en te bekijken welke vorm van 
ondersteuning noodzakelijk en haalbaar is. In DDK3 is afgesproken dat Buurtcoaches in principe 
verantwoordelijk zijn voor inwoners met meervoudige problematiek. Inwoners met een 
enkelvoudige hulpvraag (die zich bijvoorbeeld prima zouden redden met behulp van één 
maatwerkvoorziening) worden geholpen door de consulenten van Zorg- en Werkplein. 
 
In die hoedanigheid verzorgt Buurtplein dus (middels een zwaarwegend advies) de toegang tot 
ondersteuning voor inwoners met meervoudige hulpvragen. Omdat twee van de belangrijkste 
kernwaarden van Buurtplein het principe van “achter de voordeur komen” en “er op af!” is, is het 
noodzakelijk ook de instroom van cliënten bij Buurtplein goed te monitoren.  
 
De onderstaande cijfers behelzen het aantal nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2015. De cliënten die 
vanuit de reeds bestaande (pilot)-Buurtcoachsteams, MEE en vml. IJsselkring zijn “meegekomen” zijn 
hierin niet meegenomen. Ook wil de instroom niet zeggen dat een inwoner ook daadwerkelijk in een 
(relatief lang) Buurtcoachtraject komt; soms blijkt na intake dat een enkelvoudige oplossing volstaat 
of dat de inwoner zijn hulpvraag met behulp van eigen kracht en eigen netwerk heeft weten op te 
lossen. Onderstaand overzicht behelst dus niet de huidige caseload voor de Buurtcoachteams. 
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Verwachting 
De outreachende methode van Buurtcoaches levert, zeker in de beginperiode (waartoe heel 2015 
gerekend wordt) een redelijk forse instroom van nieuwe zorgvragen op. Dit is conform verwachting  
omdat we nu inwoners met een hulpvraag leren kennen die eerder niet gevonden werden (denk bijv. 
aan zorgmijders). Of inwoners die met een klein beetje hulp of bewustwording (“wat kunt u zelf 
regelen om uw probleem op te lossen?”) zelfstanding hun hulpvraag kunnen oplossen. Nieuwe meldingen 
leiden dus niet onverkort tot een hogere instroom in maatwerkvoorzieningen, maar dat is wel 
mogelijk.  
 
We verwachten dat de instroom van nieuwe meldingen de komende tijd nog door zal zetten, maar 
deze zal op enig moment in de toekomst moeten stabiliseren en daarna afnemen. Idealiter komt dat 
omdat Buurtplein dan alle inwoners met een “potentiële” zorgvraag heeft weten te bereiken. Deze 
ontwikkeling zal in de komende rapportages nauw gemonitord moeten worden en we trachten dan 
ook inzichtelijk te maken tot welke acties de meldingen hebben geleid; i.a.w. op welke manier de 
hulpvraag beantwoord is. 
 
1B. Meer inwoners kunnen zelfstandig in hun inkomen voorzien 
 
Inkomen en werk 
Een van de belangrijkste uitgangspunten van de DDK is weer op eigen kracht deelnemen aan de 
maatschappij. Zelfstandig kunnen voorzien in inkomen middels (regulier) werk is het belangrijkste 
doel voor onze inwoners. En natuurlijk worden diegenen die dat niet zelfstandig kunnen daarbij 
ondersteund middels arbeidsbemiddeling, re-integratie, de SW-bedrijven (in afbouw), beschut-
werkplekken en andere instrumenten. De belangrijkste kerncijfers voor de “doelgroep” 
Participatiewet zijn als volgt: 
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Ontwikkeling 
De Doetinchemse Keuze beoogt op deze indicatoren een vermindering van het aantal niet-
zelfredzaam inwoners. Dat betekent dat ingezet wordt op een vermindering van het aantal 
(bijstands)uitkeringen en een gemiddelde stijging op de Participatieladder. De komende rapportages 
moet duidelijk worden dat het beleid DDK3 (c.q. macro-economische omstandigheden) dit effect 
ook daadwerkelijk bewerkstelligd. 
 
Gemiddeld zijn de Doetinchemse inwoners met een Participatiewet-uitkering 43 jaar oud. Er zijn 
relatief weinig jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 (ca. 100) op het totaal aantal inwoners 
met een bijstandsuitkering. In het eerste kwartaal van 2015 zijn in deze categorie wel een kleine 20 
jongeren ingestroomd, en zijn er geen jongeren uitgestroomd. Dit is een ontwikkeling die zorgvuldig 
in de gaten gehouden wordt.  

  
De participatieladder is een instrument waarmee redelijk vast te stellen is in hoeverre iemand,  
(bijvoorbeeld een persoon met een Wwb- of Wajonguitkering) meedoet in de samenleving. De 
ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd (trede 1) tot werkend zonder 
ondersteuning (trede 6). We zien dat het grootste deel van de Doetinchemmers met een uitkering in 
een lage trede zit. We beogen, waar dat redelijkerwijs gaat, deze groep naar een hogere trede te 
begeleiden. 
 
Verwachting 
Het aantal WSW’ers zal niet meer toenemen omdat deze regeling is nu gesloten is voor nieuwe 
instroom. In de Participatiewet is nog slechts beperkt ruimte voor zogeheten Beschut-werkplekken. 
De komende jaren zal dit bestand (de (vml.) WSW-doelgroep) dus dalen omdat door natuurlijk 
verloop (pensionering, uitstroom naar reguliere werkgevers) mensen uit deze 
regeling zullen vloeien. 
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Beschut werk is een voorziening voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet 
van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen toch in dienst neemt.  
 
De afgelopen jaren heeft de economische crisis behoorlijk doorgewerkt in het aantal 
Doetinchemmers dat aangewezen was op een uitkering op grond van de Wwb. We zien nog steeds 
een stijging in het aantal mensen dat in Doetinchem is aangewezen op een bijstandsuitkering. 
 
Hoewel niet louter op basis van het eerste kwartaal van 2015 gesteld kan worden dat deze 
trend stelselmatig doorzet, is de ontwikkeling over de afgelopen jaren zorgwekkend geweest. 
Daarom worden er binnenkort concrete maatregelen (middels een verbeterplan) voorgesteld om 
deze ontwikkeling ten minste te beperken.  
 
4B. Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op in hun vertrouwde omgeving 
De uitvoering van de Jeugdwet is in 2015 overgegaan van de provincie naar de gemeente. Dat 
betekent dat de gemeente Doetinchem vanaf heden systeemverantwoordelijke is voor de inkoop, 
toeleiding en verstrekking van (maatwerkvoorzieningen) in de jeugdhulp. Doetinchem heeft deze hulp 
samen met de overige zeven Achterhoekse gemeenten regionaal ingekocht.  
 
De afgelopen jaren (vóór de transitie) zijn er relatief veel jongeren nieuw geïndiceerd op grond van 
de toenmalige Wet op de jeugdzorg. In 2008 kregen nog een kleine 300 Doetinchemse jongeren een 
nieuwe jeugdhulpindicatie, één jaar later in 2009 werden er al ruim 450 nieuwe indicaties afgegeven. 
Dit is een beeld wat landelijk ook gesignaleerd werd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwachting 
Op dit moment kunnen nog geen voorspellingen gedaan worden of dit aantal jongeren in de nabije 
toekomst zal stijgen. Dit wordt in de komende rapportages nauwkeurig gemonitord. Dit geldt eens 
te meer voor de uitputting van de bijbehorende budgetten. Expliciet opgemerkt moet worden dat op 
dit moment nog geen uitsplitsing is te maken naar het soort jeugdhulp dat deze jongeren ontvangen. 
Het kan gaan om jongeren met hele lichte, incidentele ondersteuning (bijv. een dyslexietraining), 
maar ook om jeugdigen met langdurige, intensieve hulp. We hopen in de komende rapportages hier 
een uitsplitsing in te kunnen maken.  
 
Een speciaal punt van aandacht is dat (conform de geldende wetgeving en de Uitvoeringsagenda 
Jeugd) er ook jongeren zijn die via hun huisarts worden verwezen naar een maatwerkvoorziening. De 
gemeente Doetinchem heeft geen invloed op deze Meldingen Aanvang Zorg 
(MAZ) maar dient er wel voor te betalen.  In de komende tijd moet dit “lek” 
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zorgvuldig in de gaten gehouden worden en wordt samenwerking gezocht met huisartsen. In het 
eerste kwartaal ging het om ca. 30 Doetinchemse jongeren die op deze wijze specialistische zorg 
toegewezen kregen. 
 
4D. Meer inwoners wonen langer in hun vertrouwde omgeving (veelal thuis).  
Één van de grootste beleidsvelden waar “de Kanteling” al enkele jaren een belangrijk uitgangspunt is, 
is de maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 1 januari 2015 is de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) vernieuwd en is de gemeente daarmee ook verantwoordelijk geworden voor o.a. 
begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding. Dit zijn nieuwe taken die eerder (grotendeels) in de 
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten) vielen. Daarnaast blijven gemeenten verantwoordelijk 
voor hun bestaande (“oude”) taken op grond van de Wmo zoals o.a. de WRV (Woning-aanpassingen, 
rolstoelen en vervoersvoorzieningen), de HH (Huishoudelijke hulp) en maatschappelijke opvang.  
 
Er is ook een accentverschuiving in het uitgangspunt in de wet geweest: voorheen was de Wmo 
gericht op het compenseren van beperkingen van inwoners. In de Wmo 2015 gaat het er vooral om 
wat een inwoner nodig heeft om, naast zijn eigen kracht en mogelijkheden, in de samenleving deel te 
kunnen nemen. Wat de inwoner zelf kan (regelen) is het vertrekpunt; een maatwerkvoorziening kan 
ondersteunend zijn wanneer de inwoner het niet zelf kán.  
 
De Wmo 2015 vormt een drieluik met de Wlz (Wet langdurige zorg) onder auspiciën van het Rijk, en 
met de Zvw (Zorgverzekeringswet) waarvoor verzekeraars verantwoordelijk zijn. Er zijn groepen 
inwoners die, op grond van hun ondersteuningsbehoefte of (oude) indicatie, inhoudelijk onder 
meerdere regelingen kunnen vallen. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee, die in het hoofdstuk 
Risico’s en kansen ook benoemd zijn.  
 
Ondersteuning Thuis – Schoon Huis (vml. HH1) 
Één van de meest in het oog springende beleidsterreinen is de huishoudelijke hulp. In de media is de 
afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze veranderende vorm van ondersteuning en de 
arbeidsmarkteffecten die hiermee gepaard gaan.  
 
De gemeente Doetinchem heeft met DDK3 gekozen voor Ondersteuning Thuis (-Schoon huis) als een 
maatwerkvoorziening voor diegenen die dat echt nodig hebben. Dit in tegenstelling tot sommige 
andere gemeenten die de HH als algemene voorziening aangemerkt hebben en/of deze beëindigd 
hebben.  
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Verwachting 
Het aantal Doetinchemse inwoners met een hulp heeft zich de afgelopen jaren gestabiliseerd op zo’n 
1800 personen. Wel is er een kleine verschuiving zichtbaar in het type ondersteuning dat men krijgt 
en is er ook een lichte teruggang in het aantal geïndiceerde minuten. We verwachten dat deze trend 
zich de komende jaren voortzet, maar Haagse ontwikkelingen en/of lokale beleidskeuzes kunnen 
daarbij nog voor sterkere of afgezwakte verschuivingen zorgen. 
 
Ondersteuning Thuis & Buitenshuis (incl. dagbesteding)  
Ondersteuning thuis is erop gericht is om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de  
samenleving) te laten functioneren. Met name in de producttypen Ondersteuning thuis – Overnemen en 
Ondersteuning thuis – Coachen gaat het om de individuele begeleiding welke bij de inwoner thuis 
plaatsvindt. 
 
Bij Ondersteuning Buitenshuis gaat het om begeleiding in groepen wat we vroeger kenden onder de 
naam dagbesteding. Het gaat bij dagbesteding om een zeer diverse groep; mensen die erbij gebaat zijn 
tijdelijk aan zo’n voorziening deel te nemen, maar die later weer uitstromen naar een andere zinvolle 
daginvulling (bijv. (vrijwilligers)werk). Het kan echter ook gaan om inwoners die naar alle 
waarschijnlijkheid zeer langdurig hun daginvulling moeten vinden in zo’n voorziening. Het kan gaan 
om verstandelijk beperkte jongeren, maar ook om mensen met psychiatrische problematiek met een 
zeer grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Kortom; een diverse groep met specifieke eisen en 
een sterk verschillend ontwikkelingspatroon. 
 
Ook (een relatief kleine groep) inwoners met Kortdurend verblijf kunnen aan dagbesteding doen, maar 
dat zit dat dan in hun indicatie voor KVB. Daarnaast zijn er nog groepen die in een Beschermd 
wonen-voorziening zitten en daar hun dagbesteding vinden. Als laatste is er een groep inwoners die 
dagbesteding heeft op grond van de Wlz. Deze laatste regeling, en daarmee deze groep inwoners 
voor dit deel van hun hulpvraag, valt buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente (zie voor 
enkele risico’s hieromtrent, het onderdeel Risico’s en kansen). 
 
De afgelopen jaren verzorgde het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) de indicaties voor begeleiding  
op grond van de AWBZ: 
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Verwachting 
We weten op dit moment niet of met deze doorrekening het hele bestand aan inwoners met een 
ondersteuningsvraag m.b.t. begeleiding inzichtelijk is. We verwachten dat het daadwerkelijk aantal 
personen groter is, mede op grond van de verderop in deze rapportage benoemde risico’s. De 
Beschermd-wonen groep is niet in de bovengenoemde cijfers meegenomen omdat dit een andere, 
intensievere (intramurale) soort van begeleiding behelst. 
 
Nieuwe meldingen voor enkelvoudige/meervoudige ondersteuning bij Zorgplein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het merendeel van de nieuwe aanvragen in het eerste kwartaal bij Zorgplein gaat over een 
enkelvoudige Wmo-voorziening. Ook in Beschermd wonen (weliswaar formeel onderdeel van de 
Wmo, maar zo’n “bijzondere” groep dat deze hier apart genoemd wordt) en in de jeugdhulp komen 
de aanvragen op gang. We zien een relatief hoge instroom in de aanvragen voor jeugdhulp en 
Beschermd wonen. Met name op deze terreinen is nog veel onzekerheid over onze precieze 
doelgroepsamenstelling. Deze onduidelijkheid hopen we met het verstrijken van de tijd zoveel 
mogelijk weg te nemen en dit te benoemen in de komende rapportages.  
 
Het gaat in bovenstaande grafiek natuurlijk niet allemaal om inwoners met een nieuwe hulpvraag 
want het behelst ook verzoeken voor een “technische” verlenging van een indicatie. We zien ook dat 
de link tussen Buurtplein en Zorgplein goed zichtbaar is in de 85 meervoudige aanvragen die door 
inwoners (samen met hun Buurtcoach) ingediend zijn. 
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4. Budgetontwikkeling  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in beschikbare budgetten en budgetmutaties, de uitputting van de 
budgetten en de werking van de hefbomen binnen de budgetten. Waar mogelijk en wenselijk is deze 
voorzien van een analyse en verwachte ontwikkelingen zowel ten aanzien van budgetten als ook de 
uitputting van die budgetten. 
 
Dit onderdeel is in de 1e rapportage nog niet gevuld. Vanaf de volgende rapportages wordt beoogd 
inzicht te geven in aangekondigde taakmutaties, macro-effecten en uitputting van de bestaande 
budgetten. 
 
Ook zijn er nog onduidelijkheden wat betreft financiële aanpassingen van Rijkswege, zoals bijv. het 
besluit “Wlz-indiceerbaren”1: recent was de bekendmaking van de daadwerkelijke ABWZ-uitgaven in 
2014. Deze vallen lager uit dan begroot en navenante kortingen op het reeds vastgestelde 
gemeentelijk budget2 zouden aan de orde kunnen komen. Omdat wel zorgcontinuïteit gegarandeerd 
moet worden vormt dit mogelijk tussentijds wijzigen van budgetten een financieel probleem.  
 
In het verlengde daarvan kampen de centrumgemeenten in de budgetten voor Beschermd wonen nog 
met vragen rondom de toereikendheid van de budgetten en de verdeling hiervan3. Beide 
onderwerpen zijn door de VNG als punten van zorg bij het kabinet geponeerd. Dit heeft wel tot 
gevolg dat door deze onzekerheden op financieel gebied nog weinig (vaststaand) inzicht gegeven kan 
worden. 

  

                                                
 
1 http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2014/20141021_ledenbrief_gevolgen-14000-wlz-indiceerbaren_1.pdf 
2 http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/nieuws/awbz-in-2014-nieuwe-cijfers-
nederlandse-zorgautoriteit 
3 http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150401_brief-kabinet_claim-tekorten-beschermd-wonen.pdf 
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5. Maatschappelijke signalen  
De cijfers en bedragen genoemd in de vorige hoofdstukken zeggen iets over de inhoud van het 
nieuwe beleid en de daaraan gekoppelde financiële kaders. Het college heeft toegezegd ook op het 
gebied van de “klanttevredenheid” de vinger aan de pols te houden. Het kan dan gaan om inhoudelijke 
beslissingen (bijv. het al dan niet verstrekken van gezinshulp i.h.k.v. de Jeugdwet) maar ook om de 
beleving die inwoners daarbij hebben. Het gaat in dat laatste geval dus niet om het “wat” maar om 
het “hoe”.  
 
Het voert te ver om in dit stadium uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek te doen naar de 
ervaringen van onze inwoners. Om toch een indruk te kunnen geven van de beleving bij de drie 
decentralisaties worden vooralsnog vier belangrijke indicatoren benoemd: 
 

1. Telefonische contacten 
2. Digitaal - website Met Elkaar, Voor Elkaar 
3. Bezwaren 
4. Klachten 

 
Telefonische contacten 
De drie decentralisaties bij elkaar vormen de grootste gemeentelijke beleidswijziging van de 
afgelopen jaren. Het gaat om drie complexe beleidsterreinen waar een (groot) aantal cruciale details 
en nuances pas laat in 2014 bekend gemaakt zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de definitieve 
budgetten. De doorwerking van dit beleid voor individuele gevallen is daarom ook pas later duidelijk 
geworden. Het is dus goed voorstelbaar dat naarmate de datum van inwerkingtreding voortschreed, 
inwoners zich vragen begonnen te stellen over hun eigen situatie. 
 
De gemeente Doetinchem heeft hier actie op ondernomen door allereerst het TIC (Telefonisch 
Informatie Centrum) te informeren over de ontwikkelingen. Deze professionals zijn met behulp van 
steeds geupdate lijsten met veelvoorkomende vragen & antwoorden (Q&A’s) in staat gesteld om een 
groot deel van de individuele vragen van inwoners te beantwoorden. Waar nodig zijn zij 
doorverwezen naar de consulenten en in uitzonderingsgevallen ook naar beleidsmedewerkers. 
Hiermee is gepoogd inwoners adequaat te voorzien van de juiste informatie op het moment dat zij 
telefonisch contact zoeken met de gemeente. 
 
Ontwikkeling 
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Onderwerpen die in de aanloop naar de decentralisaties genoemd zijn gingen vaak over de 
individuele situatie van inwoners en concrete vragen over wat er voor hen ging veranderen. Hierop 
is o.m. in de communicatiecampagne snel ingespeeld (Q&A’s/de Buzzz). Een ander, niet direct 
gerelateerd onderwerp was de Gemeentepolis/GarantVerzorgd (i.s.m. zorgverzekeraar Menzis) als 
compensatie op het wegvallen van Wtcg en CER. Dit onderwerp is (zij het wat oneigenlijk) op het 
moment dat het als vraagstuk gesignaleerd werd, direct meegenomen in de decentralisatiecampagne.  
 
Met name in oktober 2014 zijn er veel vragen over de decentralisaties geweest, en dit heeft in de 
maanden november tot en met maart doorgewerkt in het totaal aantal telefoontjes. De traditionele 
afvlakking van vragen in de wintermaanden was in de laatste maanden van 2014 minder sterk dan de 
afgelopen jaren het geval was, zoals in de grafiek duidelijk zichtbaar is. 

 
Als we een uitsplitsing naar afdelingen maken die direct te maken hebben met de decentralisaties, 
zien we dat er relatief veel gebeld wordt naar de Wmo-winkel. Dat is op zich ook niet vreemd, 
omdat daar tweederde (namelijk Wmo en Jeugdhulp) van de nieuwe decentralisatietaken belegd is.  
Van het totaal aantal telefoontjes dat de gemeente in deze periode heeft gekregen, was ongeveer 
31% bestemd voor de Wmo-winkel (Jeugd + Wmo + overige regelingen), ca. 9% voor 
maatschappelijke ontwikkeling (beleid Jeugd) en ca. 6% voor W&I (Participatiewet). Het is echter niet 
zo dat dit direct een compleet accuraat beeld geeft van het aantal inwoners dat gebeld heeft; het kan 
ook gaan om bedrijven, collega-gemeenten en organisaties. 
 
Vanaf medio februari wordt er door middel van een nieuw registratiesysteem ook bijgehouden wat 
de teneur van een telefoongesprek is; is de inwoner duidelijk tevreden (complimenten/ 
dankbetuigingen) of ontevreden (boos/geïrriteerd/verbaal ongenoegen), dan wordt dat geregistreerd. 
Is er geen toon in het gesprek te ontdekken dan wordt het gesprek als neutraal geregistreerd. Dit 
“aanvoelen” blijft uiteraard mensenwerk. Het overgrote deel van de gesprekken wordt als neutraal 
ervaren. Slechts bij een klein deel van de gesprekken wordt de klant als duidelijk ontevreden (of 
tevreden) ervaren. Deze statistiek is in overeenstemming met het algemene beeld van de 
medewerkers van het TIC.  
 
Recent heeft het TV-programma Kassa een onderzoek uitgevoerd bij 36 gemeenten in Nederland 
over het kennis- en serviceniveau van hun medewerkers als het gaat om de nieuwe zorgtaken. Het 
ging om een onderzoek met “mysterybellers” en “mysterymails” waarin per gemeente steeds 10 
zorgvragen zijn gesteld over de nieuwe Wmo 2015. Er werd o.a. gelet op beantwoordingstermijnen, 
serviceverlening van de medewerkers, inlevingsvermogen, kennisniveau en de uiteindelijk geboden 
oplossing. Doetinchem is daarbij op de 5e plaats van deze 36 gemeenten geëindigd, en als 3e van de 
12 middelgrote gemeenten4.  
 

                                                
 
4 http://kassa.vara.nl/fileadmin/user_upload/attachments/kassa2014/Rapportage_Kassa_-
_Onderzoek_gemeentelijke_zorgverantwoordelijkheden.pdf 
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Verwachting 
De komende periodes zal gemonitord blijven worden wat de teneur van de gesprekken is, en zullen 
“hot issues” op kwalitatieve wijze bijgehouden worden. Omdat er de komende maanden een groot 
aantal Gesprekken gevoerd zal worden verwachten we ook een (bescheiden) surplus in vragen van 
inwoners.  
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Digitaal - website Met Elkaar, Voor Elkaar 
Er is een speciale campagne ontwikkeld om de decentralisaties te laten landen in de samenleving. 
Onder het motto “Met Elkaar, Voor Elkaar”is vanaf medio 2014 gecommuniceerd over de 
decentralisaties. Er zijn o.a. nieuwsbrieven en folders gemaakt, er is geadverteerd in lokale 
weekbladen en in het najaar van 2014 heeft er een aantal weken lang een speciale Met Elkaar, Voor 
Elkaar-bus getoerd door de wijken van Doetinchem en kernen van Wehl en Gaanderen.  
 
Het belangrijkste doel van deze campagne was het op laagdrempelige wijze informeren van de 
inwoners. Een website hoort daar uiteraard bij. De website bevat algemene informatie over de 
decentralisaties, maar ook veelgestelde vragen en een klachtenmeldformulier.  
 
Ontwikkeling 
De website heeft vanaf 1 januari gemiddeld zo’n 700 bezoekers per week gekend. 70% daarvan 
(gemiddeld ca. 500) bezocht de website voor het eerst, de overige bezoekers kwamen in deze 
periode vaker op de website. Vooral pagina’s over de Buurtcoach, het Buurtplein en de Vraag & 
Antwoorden waren populair. Inwoners hebben ook veel gezocht op welke personen in hun wijk het 
Buurtcoachteam vormen. Ook hebben zo’n 130 personen het beleidsplan bekeken. In totaal hebben 
in de eerste drie maanden van 2015 hebben ruim 7000 personen de website Met Elkaar, Voor Elkaar 
bezocht. 

 
Verwachting 
We verwachten dat met het voortschrijden van de tijd het aantal bezoekers zal afnemen.  
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Bezwaren 
Als een consulent Wmo/Jeugd/W&I of de Buurtcoach samen met de inwoner tot de conclusie komt 
dat een maatwerkvoorziening de meest passende oplossing is voor de problemen van die inwoner, 
moet er een formeel besluit genomen worden. Er wordt (na onderzoek) namens het college van 
B&W besloten over de aard, duur en vorm van het toe te passen maatwerk. Dit besluit wordt 
genomen conform de geldende wetten, verordeningen en beleidsregels. In het geval van bijv. 
uitkeringen op grond van de Participatiewet is de wet relatief bepalend voor toekenning. In 
bijvoorbeeld de Wmo 2015 en de Jeugdwet is er meer keuze voor de invulling van de voorziening. Er 
is dus verschil tussen de decentralisaties en de mate waarin gemeenten vrij zijn deze vorm te geven. 
 
Daarom is het maken van bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan (in dit geval het college) 
een democratisch grondrecht. In de methode van DDK3 wordt het formele besluit altijd door de 
gemeente genomen. Als het gaat om meervoudige problematiek heeft de Buurtcoach een 
zwaarwegend advies, maar wordt de uiteindelijke beslissing gemaakt namens het college. Daartegen 
staat het rechtsmiddel bezwaar open. Als een inwoner vindt dat het genomen besluit niet 
(voldoende) past bij zijn situatie kan hij formeel bezwaar aantekenen. De gemeente moet het 
bestreden besluit dan nogmaals bekijken. 
 
Ontwikkeling 
Vanaf 01-01-2015 is er besloten conform de nieuwe werkwijze. We zien in het eerste kwartaal van 
2015 de volgende verdeling over deze bezwaarschriften: 
 
Decentralisatie-
onderdeel 

Bezwaren op besluiten  
01-01-2015 / 31-03-2015 

Afgedaan na pre-mediation/ 
intrekking/ wijziging door gD 

Jeugdwet 0 n.v.t. 
Participatiewet 28 8 
Wmo 2015 23 5 

 
Er lagen in deze periode nog geen zaken voor bij de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften, 
behelzende bezwaren op besluiten genomen op grond van de nieuwe regelgeving. Deze cijfers wijken 
niet sterk af van de cijfers over dezelfde periode in 2013 en 2014. Op dit moment is er dus nog geen 
stijging zichtbaar. 
 
Verwachting 
We verwachten dat het aantal bezwaar- en beroepschriften de komende kwartalen zal toenemen. 
Dit komt omdat er meer nieuwe instroom is (er worden nu meer mensen gevonden door de 
outreachende werkzaamheden van de Buurtcoaches) maar ook omdat het nieuwe beleid, en de 
daaraan gerelateerde besluiten pas later gaan doorwerken in de cijfers. Een besluit tot toekenning van 
bijv. een aantal uur Ondersteuning Thuis conform het nieuwe beleid heeft een maximale 
bezwaartermijn van 6 weken. Tegen een besluit van begin april kan dus halverwege mei nog bezwaar 
open staan.  
 
Naast de nieuwe instroom en de doorwerkingstermijn is het feit dat er recent is gestart met 
Gesprekken voor een groot deel van “nieuwe” taken (denk aan vml. AWBZ, Jeugdwet) waarbij ook 
met inwoners wordt gesproken die al in het oude klantenbestand (Wmo) zaten. In 2015 gaat het dus  
alleen al om ruim ca. 2850 Gesprekken. Een grote operatie die veel capaciteit vereist en veel 
(her)nieuw(d)e besluiten met zich meebrengt. Zo’n significant grotere besluitenstroom leidt navenant 
tot een hogere bezwarenstroom.  
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Een zéér globale inschatting is dat in het verleden ongeveer 5% van de Wmo-gerelateerde besluiten 
leidde tot een bezwaarschrift. In de vml. WWB is dat percentage ongeveer 2%. Een voorzichtige 
eerste schatting5 is dat er in 2015 ongeveer 400 bezwaarschriften Zorgplein (Wmo 2015 incl. vml. 
AWBZ, incl. Beschermd Wonen + bijzondere bijstand, schulddienstverlening en Jeugd) en ca. 150 
bezwaarschriften Werkplein (Participatiewet = vml. WWB + vml. WSW + vml. Wajong) komen. De 
afgelopen jaren bedroegen deze aantallen respectievelijk 200 (Zorgplein) en 100 (Werkplein). Er 
wordt dus een stijging van het aantal bezwaarschriften verwacht op basis van de drie hierboven 
benoemde oorzaken. 

 
Klachten 
Een inwoner kan naast bezwaar maken tegen een inhoudelijk besluit, ook een klacht hebben over een 
gedraging van de gemeente. Een klacht is niet het geijkte middel om zich te keren tegen een besluit, 
maar wel om ongenoegen kenbaar te maken over de wijze waarop de inwoner zich door de 
gemeente of door één van de aan haar gelieerde personen behandeld voelt. Een klacht is dus 
fundamenteel anders dan een bezwaar.  
 
Een inwoner kan mondeling of schriftelijk (/digitaal) een klacht indienen. Een klacht wordt altijd eerst 
intern behandeld. Vaak leidt een goed gesprek tussen de klager en de klachtbehandelaar al tot 
wederzijds begrip en is de klacht daarmee opgelost. Soms leidt dit echter niet tot het gewenste 
resultaat en dient (vaak) het college zich uit te spreken over de klacht. Mocht de klager nog 
ontevreden zijn met het oordeel (of vervolgactie) van het college, dan kan hij of zij terecht bij de 
Nationale ombudsman. De Ombudsman onderzoekt alleen klachten die de interne procedure 
hebben doorlopen.  
 
Ontwikkeling 
 

  
Op dit moment laat het aantal klachten geen stijging zien. We zien wel een redelijk sterke fluctuatie 
de afgelopen jaren; dit is te verklaren door specifieke thema’s (denk bijvoorbeeld aan strikte 
handhaving op het gebied van parkeren). Het aantal klachten dat te relateren is aan het sociaal 
domein varieert jaarlijks relatief sterkt, namelijk tussen de 35 en 70%. Het aantal klachten bij de 
Nationale ombudsman neemt de laatste jaren structureel af.  
 
  

                                                
 
5 Deze ramingen zijn voor een deel nog afhankelijk van o.a. (landelijke) politieke beslissingen en 
macro-economische bewegingen (minder uitkeringsaanvragen is navenant minder bezwaren).  
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Ook Buurtplein BV kent een eigen klachtenregeling. Vanwege de nauwe band tussen de 
gemeentelijke uitvoeringsorganisatie en Buurtplein BV vindt het college het belangrijk ook deze 
ontwikkeling nauw te monitoren. Daarbij moet opgemerkt worden dat, vanwege de complexere 
doelgroep (meervoudige problematiek) het niet ondenkbaar is dat Buurtplein BV relatief meer 
klachten krijgt. Sommige daarvan zijn echte klachten, maar sommige “klachten” kunnen mogelijk ook 
gerelateerd worden aan de omstandigheden en achtergrond van de cliënt (denk hierbij bijvoorbeeld 
aan psychiatrische problematiek).  
 
Klacht Buurtplein   
e cliënt vond de 
serviceverlening onder de 
maat. 

3 

De cliënt was het niet eens 
met de voorwaarden bij de 
geboden ondersteuning. 

1 

 
Verwachting 
De gemeente Doetinchem heeft in het hele transitieproject een prominente plek ingeruimd voor 
communicatie met onze inwoners. Maar het is niet ondenkbaar dat ondanks de zorgvuldige 
voorbereiding inwoners zich toch niet voldoende geholpen voelen. Of dat ze het niet eens zijn met 
een besluit (zie daarvoor bezwaren) en die onvrede wellicht abusievelijk projecteren op hun 
Buurtcoach of consulent. En natuurlijk vallen er spaanders waar gehakt wordt, zeker als het gaat om 
een transitie die ook bij medewerkers van gemeente en Buurtplein nog moet uitkristalliseren.  
 
De afgelopen jaren heeft het aantal interne klachten gevarieerd tussen de ca. 15 en 40 klachten. 
Daarvan was gemiddeld per jaar ongeveer 50% te relateren aan het (toenmalig) sociaal domein. In de 
jaren voorafgaand aan de decentralisaties was er sprake van een dalende trend. Dit is exclusief het 
aantal klachten dat betrekking had op de Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg kreeg in de jaren voorafgaand 
aan de decentralisaties ongeveer 5 klachten per jaar binnen. De nieuwe taken op grond van de 
overgang van AWBZ, Participatiewet (het deel vml. WSW en nieuwe Wajong) en Beschermd 
Wonen zijn hier qua klachtenvolume nog niet in meegerekend. 
 
Ruim 90% van de gemeentelijke klachten wordt opgelost door pre-mediation. Hierbij worden 
inwoner en beklaagde geholpen om hun geschil in een informele setting te beslechten. De ervaring 
leert dat dit zeer vaak al tot een bevredigende oplossing leidt. Het gaat over de afgelopen jaren dus 
om slechts enkele gevallen waar het college zich wél formeel heeft uitgesproken. 
 
Van de klachten bij de Nationale ombudsman moet opgemerkt worden dat deze niet allemaal de 
interne klachtprocedure hebben doorlopen. Bijvoorbeeld in 2013 zijn er 12 klachten ingediend. 
Daarvan zijn er 6 niet in onderzoek genomen, 5 tussentijds beëindigd en is er 1 nog in behandeling. 
De Ombudsman neemt klachten die niet eerst bij de gemeente zijn geweest, normaliter niet in 
onderzoek (niet-ontvankelijk). De tussentijdse beëindigde klachten worden vaak opgelost door 
inwoner en gemeente te adviseren met elkaar rond de tafel te gaan (dus een soortement pre-
mediation). Geen van de klachten in 2013 heeft tot nu toe tot een formeel oordeel van de Nationale 
ombudsman geleid. We zien dus ook hier dat mediation al vaak tot een oplossing leidt. 
 
  

Intern opgelost (“pre-mediation”) 
naar tevredenheid van de cliënt 

3 

Intern opgelost door directie naar 
tevredenheid van de cliënt 

1 
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Verwachting 
We verwachten dat het aantal klachten betreffende het nieuwe sociaal domein het komende jaar 
licht zal stijgen t.o.v. voorgaande jaren. Dit komt hoofdzakelijk door de toename van de taken 
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Als er meer interacties met inwoners zijn, zal statistisch 
ook het aantal klachten stijgen. Daarnaast heeft een stijging wellicht ook te maken met het feit dat 
zowel inwoners als medewerkers aan de nieuwe werkwijze moeten wennen: “van recht hebben op, 
naar zorgen dát”. Er zal goed gemonitord moeten worden dat deze stijging binnen acceptabele 
grenzen valt, en wanneer dat aan de orde is, trends op een specifiek gebied (bijvoorbeeld veel 
klachten over de schuldhulpverlening of pgb’s) tijdig te zien en aan te pakken. Zo’n dergelijke 
ontwikkeling is in het eerste kwartaal van 2015 niet gesignaleerd.   
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6. Risico’s en kansen 
 
Risico analyse 
Over het algemeen zijn de risico’s ten opzichte van de initiële risico analyse enigszins toegenomen. 
Ook de financiële impact is toegenomen ten opzichte van de risico analyse in januari. Dit is voor een 
deel te verklaren door de blijvende onzekerheid over de hoogte van het rijksbudget in relatie tot het 
aantal cliënten waarvoor de gemeente Doetinchem verantwoordelijk is en mogelijke kortingen in het 
rijksbudget die in 2015 nog worden doorgevoerd.  
 
Daarnaast is de overdracht van cliëntgegevens van aanbieders nog niet volledig en zijn 
informatiesystemen in het eerste kwartaal nog niet optimaal ingericht. Voor de analyse van budget-
uitnutting in het eerste kwartaal is Doetinchem voornamelijk afhankelijk van rapportages van 
aanbieders. De figuur hieronder laat een grafische weergave van de huidige risico analyse zien. Onder 
het model treft u de risico’s tekstueel beschreven, en in tabel daaronder worden deze nader 
financieel geduid. 
 

 
#1. Onzekerheid aantallen cliënten beschermd wonen in relatie tot het rijksbudget 
Er bestond reeds onzekerheid over de hoogte van het rijksbudget in relatie tot het aantal cliënten 
Bescherm wonen. Bij een kleine afwijking in het volume kan dat al een aanzienlijke financiële impact 
hebben. Om dit risico beheersbaar te houden zijn aanbieders in eerste instantie op 90% van de 
budgetaanvraag bevoorschot.  
 
In het eerste kwartaal zijn de werkelijke bezettingscijfers opgevraagd waaruit blijkt dat de werkelijke 
bezetting bij aanbieders lager is dan zij geraamd hebben in de budgetaanvragen. Ondanks de ingezette 
beheersmaatregelen is het risico toegenomen omdat nu blijkt dat in het rijksbudget geen rekening is 
gehouden met Jongeren tussen de 18 en 23 met een lopende indicatie Beschermd wonen vanuit 
bureau jeugdzorg. Vanuit de VNG is hiervoor aandacht gevraagd bij het ministerie om het rijksbudget 
aan te passen in de meicirculaire.  
 
#2. Preventie en substitutie leidt onvoldoende tot afname vraag 2e-lijns ondersteuning 
Na het eerste kwartaal is het nog niet mogelijk om een prognose te geven van 
de werking van de hefbomen. In de korte periode na de implementatie van 
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DDK kan nog geen reëel beeld gevormd worden van de nieuwe instroom en de invloed van 
preventieve maatregelen en collectieve voorzieningen. Op basis van een eerste voorzichtige 
inschatting is wel de indruk dat er ruimte zit tussen de indicaties die cliënten hebben en de werkelijke 
ondersteuningsbehoefte. Hier ligt een kans om afspraken te maken met cliënten om (te) hoge 
indicaties neerwaarts bij te stellen. 
 
#3 & #6. Onzekerheid aantallen cliënten jeugdzorg in relatie tot het rijksbudget 
Naar aanleiding van de gegevens die vanuit de regionale aanbesteding zijn ontvangen van de 
zorgaanbieders was er onzekerheid over de aantallen cliënten in zorg in relatie tot het rijksbudget. 
Na analyse van de budgetplafonds jeugdzorg en overleg met aanbieders lijkt het erop dat de 
overschrijding van het budgetplafond van een aantal aanbieders meevalt. Daarnaast zijn er aanbieders 
met vrije ruimte binnen het budgetplafond waardoor het oorspronkelijk verwachtte tekort, en dus 
de financiële impact, nu lager wordt ingeschat.  
  
#4. ICT infrastructuur en informatievoorziening 
Omdat nog niet van alle aanbieders de volledige cliëntgegevens zijn ontvangen, zijn de gegevens en de 
koppelingen in het administratiesysteem voor de Wmo en Jeugdzorg niet volledig. Hierdoor is het 
moeilijk om betrouwbare en volledige managementinformatie uit het systeem te genereren.  
Een groot deel van de gegevensuitwisseling met aanbieders vindt plaats buiten het digitale 
gegevensknooppunt om. Ook zijn er in het eerste kwartaal nog veel handmatige handelingen nodig 
om de juistheid en volledigheid van declaraties van aanbieders vast te stellen. Het proces is hierdoor 
arbeidsintensiever, foutgevoeliger en de borging van privacygevoelige informatie vormt een groter 
risico. Naarmate het langer duurt om dit op te lossen wordt de kans op fouten groter en nemen 
kosten van eventuele herstelwerkzaamheden toe. 
 
#5 & #6. Rijksbudget Wmo en Jeugdzorg 
In de meicirculaire wordt voor 2015 het macrobudget verlaagd als gevolg van het besluit Wlz-
indiceerbaren. Tevens blijkt o.b.v. de cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit dat er in 2014 sprake 
was van een aanzienlijke onderuitputting en van een onjuiste toedeling naar de verschillende 
domeinen. De verwachting is dat het Rijk dit gaat corrigeren. Dit betekent een uitname uit de 
budgetten Wmo en Jeugdzorg ten gunste van de Wlz. 
 
Door de uitname neemt het risico dat het rijksbudget onvoldoende is in relatie tot de taken enigszins 
toe. Tegenover de verwachte uitname staat echter dat het werkelijk aantal cliënten jeugdzorg en 
wmo lager is, omdat deze dan vanuit de Wlz gefinancierd worden. De financiële impact laten we 
daarom vooralsnog ongewijzigd. 
 
Naast de uitnames die al een effect hebben in 2015 wordt in de meicirculaire ook meer duidelijk 
over het objectief verdeelmodel jeugdzorg. De impact hiervan is afhankelijk van het ingroeipad dat 
wordt gekozen. 
  
#8. Verplichting zorgcontinuïteit   
Vanuit de verplichting om continuïteit van zorg te bieden in 2015 heeft de gemeente met een grote 
hoeveelheid zorgaanbieders financiële afspraken gemaakt. Hierdoor blijft een beperkte financiële 
ruimte beschikbaar om te investeren in de uitvoeringsorganisatie, voorliggende voorzieningen en 
innovatie. Desondanks zet Doetinchem sterk in op de aanwezigheid in de wijk en de daarbij passende 
uitvoeringsorganisatie. Deze inzet zal zich voor een groot deel pas terugverdienen na 2015 waardoor 
het risico bestaat dat het budget in 2015 wordt overschreden. 
 
Participatiewet/ BUIG budget 
We zien de afgelopen jaren een toename van het aantal bijstanduitkeringen in Doetinchem (zie 
hoofdstuk 3, onder de kop Inkomen en werk). Dat kan een financieel risico inhouden wanneer we 
van het Rijk hiervoor niet voldoende middelen ontvangen. 
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De overschrijding van het BUIG-budget als gevolg van een hogere instroom is een risico waarvan we 
nog niet exact weten of dit zich zal voordoen en indien dat het geval is, hoe hoog dit risico zal zijn.  
Als deze overschrijding zich manifesteert, ook in relatie tot de maatregelen die hieromtrent 
voorgesteld worden, zal hierover nader bericht worden, bijvoorbeeld bij de financiële monitor 2015. 
Een eventuele overschrijding zou deels opgevangen kunnen worden door een van Rijkswege 
ingestelde “vangnetregeling”. Omdat dit risico nog niet monetariseerbaar is wordt deze hier wel 
benoemd, maar nog niet meegenomen in de risicomatrix. 
 
#9. Terugvalscenario pgb’s 
Als gevolg van het terugvalscenario voor de pgb’s lopen we het risico dat kosten die vallen onder de 
Zorgverzekeringswet bij de gemeente worden gedeclareerd. Het ministerie van VWS heeft 
aangegeven in redelijkheid garant te staan voor de financiële, rechtmatige en juridische consequenties 
van de terugvalscenario's, waardoor de risico's beperkt zijn. Het is echter nog niet duidelijk hoe de 
kosten verrekend gaan worden.  
 
Risicomatrix 

Nr. Risico Gevolg 
Financiële 
impact 

1 - Onzekerheid omtrent de juiste 
aantallen cliënten in Beschermd wonen 
in relatie tot het Rijksbudget.  

- Werkelijke kosten zijn hoger dan het beschikbare budget. 
- Tarief- en efficiencykortingen met zorgaanbieders worden 
niet gerealiseerd. 

€600.000 

2 - Investering in preventie en substitutie 
leidt onvoldoende tot gewenste afname 
in vraag 2e lijns ondersteuning. 

- Overschrijding van het beschikbare budget. 
- Burgers ontvangen niet (tijdig) de juiste ondersteuning. 
- Ontstaan van wachtlijsten. 

€550.000 

3 - Niet alle jeugdigen in zorg zijn (tijdig) 
in beeld bij de gemeente 

- Ontstaan van incidenten/ calamiteiten 
- Gemeente heeft onvolledig beeld van te verwachten 
kosten. Dit kan leiden tot overschrijding van het budget . 

- 

4 - De ICT infrastructuur en 
informatievoorziening. 

- Inefficiënte dienstverlening naar de burger. 
- inefficiënte bedrijfsvoering waardoor capaciteit verloren 
gaat. 
- Fouten in het proces. 
- Onjuiste/ onvolledig management- en stuurinformatie. 
- Privacygevoelige informatie onvoldoende beveiligd. 

€100.000 

5 - Het rijksbudget dat de gemeente 
ontvangt is onvoldoende voor het 
uitvoeren van de taken. 

- Overschrijding van het beschikbare budget. 
- Tekort (meerjaren) begroting. 

€500.000 

6 - Onzekerheid omtrent de juiste 
aantallen jeugdigen in Jeugdzorg in 
relatie tot het Rijksbudget. 

- Werkelijke kosten zijn hoger dan het beschikbare budget. 
- Tarief- en efficiencykortingen met zorgaanbieders worden 
niet gerealiseerd.  

€300.000 

7 - Toename en complexiteit van de 
caseload voor de midoffice. 

- Niveau van dienstverlening naar de burger is ontoereikend. 
- Wettelijke termijnen worden niet gehaald. 

- 

8 - Beperkte beleidsvrijheid door de 
verplichting om continuïteit van zorg te 
bieden in 2015.  

- Focus ligt op continuïteit van zorg. Hierdoor beperkt 
budget voor toeleiding en inrichting uitvoeringsorganisatie 
gD. 
- Vanuit de verplichting om zorgcontinuïteit te bieden is het 
zeer moeilijk om tarief- en efficiencyvoordelen te behalen.   
- Het eerste jaar zijn alleen nieuwe instroom en aflopende 
indicaties beïnvloedbaar. 

€500.000 

9 - Terugvalscenario pgb’s. - Extra kosten als gevolg van terugvalscenario 
- Kosten die onder de zorgverzekeringswet vallen worden 
bij de gemeente gedeclareerd. 

- 

10 - Ontstaan van jurisprudentie op 
nieuwe wetgeving 

- Jurisprudentie kan leiden tot noodzakelijke wijziging in 
beleid. Dit kan leiden tot kosten. 

- 

   €2.550.000 

 


