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Aan de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem   

  

  

datum 6 april 2020 

betreft Notitie t.b.v. Beeldvormende Raad Opdracht overeenkomst Buurtplein 2020 

  

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Aan u is toegezonden de Raadsmededeling Opdrachtovereenkomst Buurtplein 2020, 

welke voorligt ter bespreking in de Beeldvormende Raad van april 2020. Vanuit 

Buurtplein wil ik daar graag een kort woord aan wijden. 

 

Bij mijn aantreden als directeur-bestuurder van Buurtplein per 1 oktober jl. startte ik in 

een woelige tijd met voor Buurtplein veel onzekerheden. De Keuzerichtingen van de 

gemeente Doetinchem waren net die week gepresenteerd en raken Buurtplein op 

meerdere manieren, zowel als uitvoeringsorganisatie, als in de functie van 

toegangspoort tot de maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. De daartoe 

noodzakelijke aanpassingen van de dienstverlening van Buurtplein vloeien niet alleen 

voort uit de Keuzerichtingen, maar ook uit de noodzaak voor Buurtplein zelf om meer 

focus en scherpte aan te brengen. De aanpassingen kennen niet alleen een  financieel 

karakter, maar vragen tevens om aanpassing van inhoud, focus en monitoring van de 

dienstverlening.  

 

De afgelopen maanden is er in een zeer intensieve en constructieve samenwerking 

tussen de gemeente Doetinchem en Buurtplein gewerkt aan de totstandkoming van de 

OGON 2020 die recht doet aan deze noodzakelijke veranderingen, maar Buurtplein 

tevens in staat stelt haar dienstverlening op een goede en verantwoorde manier te 

kunnen blijven realiseren. Weliswaar met meer  en andere focus dan voorheen, maar in 

het vertrouwen dat Buurtplein ook op deze manier goede ondersteuning kan blijven 

bieden aan de inwoners van Doetinchem.  

 

Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Dit vraagt aanpassingen in het aanbod en de werkwijze 

van de medewerkers van Buurtplein en in de manier hoe Buurtplein georganiseerd is. 

Buurtplein is zich terdege bewust van deze noodzakelijke transformatie en doet er alles 
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aan deze transformatie in nauw overleg met alle Buurtpleiners verder uit te werken en 

uit te voeren.  

Wij zijn blij met de ruimte die de gemeente daar in biedt dit op een verantwoorde 

manier te kunnen doen. Buurtplein is er van overtuigd middels het kader van deze 

OGON in nauwe samenwerking met de gemeente goed uitvoering te kunnen blijven 

geven aan de gezamenlijke opgaven waar we in het sociaal domein voor staan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marleen Leurs 

 

Directeur-bestuurder  

Buurtplein BV 


