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Voorstel (elk beslispunt apart in stemming te brengen): 

1. Het college te verzoeken voor het thema sociaal domein scenario 1 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

2. Het college te verzoeken voor het thema sociaal domein scenario 2 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

3. Het college te verzoeken voor het thema sociaal domein scenario 3 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

4. Het college te verzoeken voor het thema sociaal domein scenario 4 uit te 

werken in de Voorjaarsnota 2015 en de Programmabegroting 2016. 

 

Inleiding 

In het voorliggende raadsvoorstel worden voor het thema sociaal domein de vier 

overheidsrollen in scenario’s beschreven. Uitgangspunt bij alle scenario’s is het wettelijk kader, 

met de zorgplicht voor de gemeente en de daarbij horende kaderstellende rol. Recentelijk 

heeft de gemeenteraad De Doetinchemse Keuze vastgesteld, met daarmee de 

beleidsuitgangspunten voor het sociaal domein. Dit raadsvoorstel gaat daarom meer dan de 

andere raadsvoorstellen kerntakendiscussie in op de ‘hoe-vraag’, oftewel op de vraag hoe de 

gemeente zijn taken op het sociaal domein wil uitvoeren. 

 

Wettelijk kader 

Per 1 januari 2015 zijn allerlei taken op het sociaal domein overgeheveld naar de gemeenten. 

Deze decentralisaties zijn verankerd in de Participatiewet, de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en in de Jeugdwet. Daarnaast zijn op het sociaal domein tal van andere 

wetten. De beleidsvrijheid van gemeenten is verschillend per wet, soms heel beperkt, soms 

groter.  

 

Gemeentelijk beleid 

Belangrijke basis voor het gemeentelijke beleid op het sociaal domein zijn de verschillende 

beleidsdocumenten rondom De Doetinchemse Keuze. De beleidsuitgangspunten zijn hierin 

verwoord. Tevens is de nieuwe gemeentelijke uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein 

beschreven. 

 

Visie Kerntakendiscussie 

Voor het beleidsthema sociaal domein sluit de Visie Kerntakendiscussie aan bij hetgeen in de 

beleidsdocumenten van De Doetinchemse Keuze is vastgelegd. In het beleidskader De 

Doetinchemse Keuze is het uitgangspunt dat elke inwoner zoveel mogelijk zelfstandig de regie 

voert over zijn eigen leven. Inwoners lossen hun problemen in principe zelf op met hulp van 

hun eigen netwerk. Wanneer dat niet lukt, zorgt de gemeente voor ondersteuning; het liefst 

via algemene voorzieningen en anders met maatwerk. Natuurlijk is het nog beter als er geen 

problemen ontstaan. Daarom is de inzet vanuit de gemeente met name gericht op preventie; 

laagdrempelig, vroegtijdig en betaalbaar. Daarnaast is de overheid er juist ook in het sociaal 

domein voor het beschermen van de kwetsbare inwoners, zodat niemand tussen wal en schip 

raakt. 

De Doetinchemse Keuze beoogt daarmee enerzijds een verschuiving van 

verantwoordelijkheden van overheid naar samenleving en anderzijds een efficiëntere 

organisatie van de 0e, 1e en 2e lijnsondersteuning op het sociaal domein. Deze ‘omslag’ moet de 

komende jaren zijn beslag krijgen. 



Uitgangspunt binnen het thema sociaal domein is dus om de eigen kracht van onze inwoners te 

stimuleren en om preventief te werken. Daartoe hanteren buurtcoaches en werk- en 

zorgconsulenten de methodiek van de Kanteling. En daartoe organiseren de buurtcoaches 

collectieve activiteiten op psychisch-sociaal domein en signaleren zij de vraag naar andere 

preventieve voorzieningen. Per saldo moet dit leiden tot minder instroom in duurdere tweede 

lijnsvoorzieningen en minder inzet van professionele dienstverleners. 

 

Gemeentelijke rolinvulling 

- Uitvoeringsorganisatie gemeentelijke front- en midoffice 

Belangrijk startpunt voor de beoogde omslag is de uitvoeringsorganisatie van de gemeentelijke 

front- en midoffice. Centraal hierin staat een geharmoniseerde frontoffice (met buurtcoaches, 

zorgconsulenten en werkconsulenten) en een “verbonden uitvoeringspraktijk”. 

Buurtplein BV, Zorgplein, Werkplein en TIC kunnen beschouwd worden als werkbedrijven 

waarbinnen de front- en midoffices van buurtcoaches, zorg- en werkconsulenten en de mensen 

van TIC georganiseerd zijn. We zien hier dat de rol van de gemeente kaderstellend is en 

(groten)deels zelf uitvoerend (Zorgplein, Werkplein, TIC – overheidsrol 1) en deels met de 

uitvoering op (beperkte) afstand (Buurtplein BV – overheidsrol 2). 

- Regiefunctie gemeente 

In Doetinchem is met de verschillende DDK-documenten de afgelopen periode de aandacht 

vooral uitgegaan naar de organisatie van de “verbonden uitvoering” in de nieuwe eerste lijn en 

de front- en backoffices. Deze aandacht is cruciaal voor de beoogde veranderingen in het 

sociaal domein, maar betreft slechts een beperkt deel van hetgeen gebeurt op het sociaal 

domein. Immers, van de beschikbare (ongeveer) € 95 miljoen voor het sociale domein gaat op 

dit moment € 80 miljoen op aan de specialistische, tweede lijnsondersteuning, die wordt 

ingekocht bij vele aanbieders (overheidsrol 2). 

Vanuit de Doetinchemse Keuze beschouwen we de regiefunctie van de gemeente, als 

bijzondere partner in een netwerk van vele anderen, als de cruciale functie in de komende 

periode: de regisserende gemeente als leidend sturingsparadigma. De komende periode wordt 

deze regiefunctie invulling gegeven. 

Op dit moment vullen we onze regiefunctie vooral via inkoop en contractmanagement in. De 

rol van de gemeente is daarbij kaderstellend en de uitvoering overlatend aan anderen 

(overheidsrol 2). Hoewel het volume dat zal worden ingekocht zal verminderen, blijft deze 

opdrachtgeversrol belangrijk: ook in de komende jaren zal het grootste deel van de 

dienstverlening worden ingekocht. 

De komende periode wordt de regiefunctie verder invulling gegeven, waarbij beoogd wordt 

een verandering te realiseren van vooral inkoop en contractmanagement (overheidsrol 2) naar 

ook samen met andere organisaties doen (overheidsrol 3) en overlaten aan andere organisaties 

(overheidsrol 4). 

 

Scenario’s kerntakendiscussie 

Vanuit de vier rollen van de overheid beschrijven we hierna vier scenario’s voor het 

beleidsthema sociaal domein. 

 

Scenario 1 – De gemeente bepaalt en voert zelf uit (overheidsrol 1) 

In het eerste scenario sociaal domein bepaalt de gemeente niet alleen de beleidsuitgangspunten 

voor het sociaal domein, maar neemt de gemeente ook de uitvoering van een deel van de 

bijbehorende taken voor zijn rekening. Concreet betekent dit o.a. dat buurtcoaches en werk- 

en zorgconsulenten in dienst zijn van de gemeente. En concreet betekent dit dat een groot 

deel van de basisvoorzieningen in de gemeente en in de wijken en dorpen gemeentelijke 

voorzieningen zijn: het is de gemeente die dorps- en wijkcentra beheert, enzovoort. Gezien de 

aard van de specialistische, tweede lijnsvoorzieningen heeft scenario 1 geen betrekking op dat 

deel van het sociaal domein. 

 



Keuzemogelijkheid binnen scenario 1 betreft de directe aansturing (gemeentelijke) front- en 

midoffice: 

Het hart van de nieuwe werkwijze binnen het sociaal domein ligt bij de buurtcoaches en de 

wmo- en w&i-consulenten . De manier van werken van deze functionarissen is cruciaal om de 

beoogde dubbele beweging (meer eigen verantwoordelijkheid en minder doorverwijzing naar 

de specialistische, 2e lijnsondersteuning) te realiseren. Eén van de vraagstukken daarbij is de 

organisatorische positie van deze functionarissen. 

Gestart is met het onderbrengen van de buurtcoaches bij BuurtpleinBV. Daarnaast maken de 

wmo- en w&i-consulenten onderdeel uit van de afdelingen Wmo (Zorgplein) resp. W&I 

(Werkplein). Met deze verschillende aansturingen (via een overheidsBV en via gemeentelijke 

afdelingen) wordt de komende tijd ervaring opgedaan. 

Binnen het eerste scenario staat directe aansturing van de front- en midoffice van de 

gemeentelijke taken (de buurtcoaches en de consulenten) centraal, vanwege het cruciale belang 

voor de beoogde dubbele beweging. Vandaar dat binnen dit scenario de keuze is om de 

aansturing zo direct mogelijk te maken en wel door deze functionarissen onderdeel uit te laten 

maken van een gemeentelijke afdeling. 

 

Scenario 2 – De gemeente bepaalt en laat de uitvoering over aan anderen (overheidsrol 2) 

Ook in het tweede scenario is het de gemeente die bepaalt vanuit welke beleidsuitgangspunten 

er op het sociaal domein gewerkt wordt. Het is derhalve de gemeente die bepaalt dat er 

gewerkt wordt met buurtcoaches en welke collectieve activiteiten en andere preventieve 

voorzieningen zinvol geacht worden. Maar anders dan in het eerste scenario is het 

buurtcoachwerk uitbesteed aan één of meerdere andere organisaties. En anders dan in het 

eerste scenario worden de zinvol geachte collectieve activiteiten en andere preventieve 

voorzieningen met subsidie georganiseerd door andere organisaties. 

 

Keuzemogelijkheden binnen het tweede scenario zijn: 

a. Aansturing op afstand front- en midoffice. 

Zoals bij scenario 1 gezegd ligt het hart van de nieuwe werkwijze binnen het sociaal 

domein bij de buurtcoaches en de wmo- en w&i-consulenten. Bij scenario 1 is de keuze 

om de aansturing van deze functionarissen zo direct mogelijk te maken en wel als 

onderdeel van een gemeentelijke afdeling. Alternatief binnen scenario 2 is het 

onderbrengen van de front- en backoffice bij een externe partij. Er vindt dan weliswaar 

aansturing op afstand plaats (vanuit het perspectief van de gemeente), maar die aansturing 

kan contractueel en via prestatieafspraken vormgegeven worden. 

b. Verder ontwikkeling inkoop en contractmanagement. 

Het sociaal domein kenmerkt zich door een veelheid van instellingen, bedrijven en andere 

organisaties. De gemeente is vanwege zijn wettelijke rol een bijzondere partner in dit 

netwerk. De regiefunctie van de gemeente beschouwen we vanuit de Doetinchemse Keuze 

als de cruciale functie in de komende periode. Op dit moment vult de gemeente zijn 

regiefunctie vooral in via inkoop en contractmanagement. Deze opdrachtgeversrol blijft 

belangrijk. 

Vanwege het specifieke karakter van het sociaal domein is het van belang om het 

contractmanagement verder te ontwikkelen. Eén van de aandachtspunten daarbij is dat niet 

alle resultaten in het sociaal domein via cijfers te meten zijn. Daar waar dat aan de orde is, 

vraagt dit om specifieke manieren om tot resultaatafspraken te komen en om de realisatie 

van die resultaten te volgen. 

 

Scenario 3 – Gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties bepalen gezamenlijk en maken 

gezamenlijk afspraken over de uitvoering (overheidsrol 3) 

In het derde scenario sociaal domein ligt het accent op de samenwerking tussen gemeente, 

inwoners en maatschappelijke organisaties als het gaat om de buurtcoachwerkzaamheden en 

als het gaat om de collectieve activiteiten en andere preventieve voorzieningen: 

 



Keuzemogelijkheid binnen het derde scenario zijn: 

a. Front- en midoffice. 

Zoals bij scenario 1 gezegd ligt het hart van de nieuwe werkwijze binnen het sociaal 

domein bij de buurtcoaches en de wmo- en w&i-consulenten. Anders dan bij de scenario’s 

1 en 2 werken deze functionarissen binnen scenario 3 vanuit een door verschillende 

maatschappelijke partners (waaronder de gemeente) opgerichte buurtcoachorganisatie en 

het is deze buurtcoachorganisatie die richting geeft aan de werkzaamheden van de 

buurtcoaches. 

b. Collectieve voorzieningen. 

Binnen scenario 3 komen collectieve activiteiten en andere preventieve voorzieningen tot 

stand vanuit gezamenlijke afspraken hierover tussen gemeente, inwoners en 

maatschappelijke organisaties, met subsidiëring door de gemeente en uitgevoerd door één 

of meerdere van de maatschappelijke organisaties of door speciaal daartoe opgezette 

samenwerkingsorganisaties. 

c. Van vooral inkoop en contractmanagement naar ook samenwerking. 

Zoals bij scenario 2 geschreven, beschouwen we de regiefunctie van de gemeente vanuit 

de Doetinchemse Keuze als de cruciale functie in de komende periode. Op dit moment 

vult de gemeente zijn regiefunctie vooral in via inkoop en contractmanagement, zeker als 

het gaat om de specialistische, tweede lijnsondersteuning. Deze opdrachtgeversrol blijft 

belangrijk. Maar voor een optimaal resultaat zijn ook andere invullingen van de regiefunctie 

van belang, samenhangend met de doelstellingen uit de Doetinchemse Keuze. Zo kan er 

voor gekozen worden om de regiefunctie ook via samenwerking met (strategische) 

partners vorm te geven, aangezien de gemeente de doelen uit de Doetinchemse Keuze 

niet in zijn eentje kan realiseren, analoog bijvoorbeeld aan de verhouding die de gemeente 

heeft met Sité (met dit verschil dat Sité een eigen verdienmodel heeft, wat voor 

strategische partners in het sociaal domein veelal niet het geval zal zijn). 

 

Scenario 4 – Gemeente stimuleert en faciliteert maatschappelijke initiatieven (overheidsrol 4) 

In het vierde scenario tenslotte ligt het accent op het stimuleren en faciliteren van aanbod van 

collectieve activiteiten en andere preventieve voorzieningen dat vanuit de samenleving opkomt. 

De gemeente bemoeit zich niet inhoudelijk met dit aanbod, maar stimuleert dat 

bewonersinitiatieven en initiatieven van maatschappelijke organisaties tot stand komen en kan 

deze initiatieven o.a. met subsidies faciliteren. 

 

Keuzemogelijkheid binnen het vierde scenario zijn: 

a. Front- en midoffice. 

Zoals bij scenario 1 gezegd ligt het hart van de nieuwe werkwijze binnen het sociaal 

domein bij de buurtcoaches en de wmo- en w&i-consulenten. De organisatie van deze 

functies overlaten aan de samenleving of aan de markt, zoals scenario 4 eigenlijk vraagt, 

lijkt niet te passen bij het belang van deze functies voor de nieuwe werkwijze. Binnen het 

vierde scenario is het daarom de vraag hoe het werk van deze functionarissen 

georganiseerd wordt: als gemeentelijke taak, als taak uitgevoerd door een externe partij of 

als taak uitgevoerd door een gezamenlijk opgezette organisatie. Deze vraag zal onderzocht 

moeten worden. 

b. Collectieve voorzieningen. 

Binnen scenario 4 komen collectieve activiteiten en andere preventieve voorzieningen tot 

stand vanuit initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeente 

stimuleert deze initiatieven en helpt om deze initiatieven van de grond te krijgen, 

bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies. Anders dan in scenario 3 toetst de gemeente 

in scenario 4 slechts marginaal het maatschappelijk nut van deze initiatieven of laat het die 

toets over aan een andere partij (zoals bij het Noaberfonds). 

c. Van vooral inkoop en contractmanagement naar ook faciliteren van initiatieven. 

Analoog aan de voorgaande keuzemogelijkheid kan er voor gekozen worden om de 

gemeentelijke regiefunctie bij de specialistische, tweede lijnsondersteuning niet alleen via 



inkoop en contractmanagement of via samenwerking met strategische partners vorm te 

geven, maar ook door initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te faciliteren. Dit 

vraagt om een faciliterende rol in plaats van om een opdrachtgeversrol. 

 

 

Financiën 

Op dit moment geeft de gemeente jaarlijks ruim € 110 miljoen uit aan het sociaal domein. 

Hiervan is ongeveer € 18 miljoen wwb-uitkeringen, die we grotendeels gecompenseerd krijgen 

vanuit het Rijk. 

In De Doetinchemse Keuze is een aantal financiële hefbomen uitgewerkt. Tezamen leiden die 

naar verwachting tot een kostenbesparing op het sociaal domein van zo’n € 5 miljoen. 

 

 

 

De raadswerkgroep kerntakendiscussie, 

 

drs. B.P.M. Janssens,     A.J. Verhoeven, 

griffier         voorzitter 

  

 


