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CDA 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
PvdA 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
VVD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
SP 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
D66 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
GroenLinks 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
GBD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Naar mijn idee is mijn vraag nog niet 
helemaal beantwoord.  
 
Mijn vraag was: “Resultaatafspraken. 
Wordt de raad ook meegenomen in de 
genoemde resultaatafspraken? Zijn de 
afspraken al bekend? En kunnen wij als 
raad ook kaders stellen voor resultaten die 
wij graag willen zien?”.  

De resultaatafspraken zijn nog niet 
vastgesteld, maar onderdeel van een 
uitvoeringsplan dat Buurtplein samen met 
de gemeente maakt.  
 
De resultaatafspraken horen bij de 
uitvoerende verantwoordelijkheid van het 
college. Uw raad stelt hierbij de kaders 
vast in beleid en begroting. Wij zijn 
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Het antwoord: “De resultaatafspraken zijn 
nog niet vastgesteld, maar onderdeel van 
een uitvoeringsplan dat Buurtplein samen 
met de gemeente maakt:. 
 
Ik wil weten wat wij als raad hierin 
kunnen betekenen? 
 

voornemens om (conform de DJP) eind 
2020 een nieuw/geactualiseerd 
beleidskader sociaal domein aan te bieden 
aan uw raad. 

  

 
 
ChristenUnie-SGP 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
LBD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

De antwoorden op onze vragen 
betreffende agendapunt 3 geven ons 
aanleiding de volgende vervolgvragen te 
tellen: 
Algemeen: 
 
1 Heeft u kennis genomen van het 
rapport/verslag van de bijeenkomst van 
“vinger aan de pols” op 22 januari? 
 
2a Kunt u ingaan op de ervaringen/ 
klachten/ tegenstellingen die bij tijdens de 
vinger aan de pols bijeenkomst van 22 
januari zijn geuit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1. Ja, het college heeft bij besluit van 17 
maart jl. kennis genomen van het verslag. 
 
 
2a. Het college heeft uit de verslaglegging 
van de bijeenkomst van Vinger aan de Pols 
verschillende signalen en geluiden op 
kunnen merken. Vanzelfsprekend vormt 
de input zoals het college die kan 
vernemen uit de verslaglegging 
onderwerp van gesprek met onder meer 
Buurtplein over de ervaringen en de lessen 
die wij er gezamenlijk uit kunnen trekken. 
Tegelijkertijd wil het college hiermee 
tevens aangeven behoedzaam om te gaan 
met hetgeen voortkomt uit het verslag van 
de bijeenkomst van Vinger aan de Pols 
aangezien dit gesprekken zijn geweest van 
u als gemeenteraad vrijelijk met inwoners 
en betrokkenen over hun ervaringen. Het 
is aan het college deze signalen mee te 
nemen en op de juiste manier met onze 
partners te adresseren, zonder in te gaan 
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2b Hoe gaat u de geuite ervaringen 
gebruiken in uw beleid? 
 
 
 
 
 
 
U geeft aan (vrijwel) dagelijks informeel 
contact te hebben. En wanneer nodig een 
interventie te plegen. 
 
3 Houdt deze interventie in dat het 
aanbod aan de cliënt gewijzigd wordt? 
 
 
 
 
 
[3a] In het antwoord op vraag 3: wat heeft 
u met de kritiek gedaan geeft u met name 
aan dat u allerlei zelf onderzoek heeft 
gedaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 Hoe en wat is naar de cliënten 
gecommuniceerd en wat hebben zij ervan 
gemerkt? 

 
Op onze vraag of wij een nulmeting 
krijgen betreffende de samenwerking 
geeft u aan niets te willen wijzigen, alleen 
wat onder de vernieuwd 
opdrachtovereenkomst valt. 
 
5. Hoe wilt u aantonen dat er iets 
verbeterd als er geen nulmeting is? 
 
 
 

op specifieke klachten, casuïstiek etc. juist 
om recht te doen aan de mensen die 
gekomen zijn en hun eigen verhaal en 
ervaringen in vertrouwen gedeeld hebben.  
 
2b. Zoals onder antwoord 2a aangegeven 
nemen wij de elementen uit de 
verslaglegging mee om in algemene zin 
met onze partners te bespreken en de 
juiste lessons learned te ervaren als mede 
ook de goede elementen voort te zetten.  
 
 
3. Deze “interventie” ziet toe op ingrijpen 
in crisissituaties. Als dat het geval is 
werken gemeente en Buurtplein (zeer) 
nauw samen om bijvoorbeeld de veiligheid 
van een jeugdige te borgen. Dat kan 
bijvoorbeeld nodig zijn om een 
crisisopvangplek te regelen. In zo’n geval 
kan het “aanbod” aan de cliënt inderdaad 
wijzigen.  
 
 
3a. Zowel Buurtplein als de gemeente doet 
periodiek onderzoek naar de ervaringen 
van onze inwoners. Verbeterpunten 
daaruit worden meegenomen naar de 
uitvoeringspraktijk. Wij hechten er daarom 
juist zeer aan om daar een gezond 
zelfonderzoek en zelfreflectie tegenover 
te zetten; zoals Buurtplein bijvoorbeeld 
recent een audit  (zie de raadsmededeling 
daarover) heeft laten uitvoeren door een 
extern bureau.  
 
4. Inwoners/cliënten van Buurtplein zijn 
geënquêteerd op hun ervaringen m.b.t. de 
ontvangen ondersteuning en zorg.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Uw vraag was “hoe de samenwerking 
tussen buurtplein en gemeente nu 
verloopt”. Wij zien thans geen aanleiding 
om de wijze van samenwerking met 
Buurtplein tegen het licht te houden.  

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-121-Resultaten-auditrapport-2019-Buurtplein.pdf
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6. Waarom kunnen wij die dan niet 
krijgen? 
 
U geeft aan dat buurtplein uitgaat van 
maatwerk naar behoefte. Echter geeft u 
ook aan van standaarden uit te gaan 
(vergelijkbare voorzieningen). 
 
7. Hoe kan er maatwerk worden geleverd 
als je van standaarden uitgaat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Hoe kan het dat cliënten aangeven een 
deel zelf willen doen (maatwerk) en dat 
volgens de standaard van de gemeente 
niet mag? 
 

Wél maken wij met Buurtplein nieuwe 
afspraken over hoe gemonitord wordt op 
individueel cliëntniveau. Dat gaat dus over 
de meetbaarheid van de resultaten voor 
onze inwoners. Zie ook ons antwoord op 
de vraag van GBD daarover. 
 
 
6. Zie ons antwoord op de vraag van GBD 
daarover. 
 
 
 
 
 
 
7. Dit gaat om twee verschillende dingen. 
Er wordt altijd uit gegaan van de hulp en 
ondersteuning die iemand nodig heeft. 
Hiervoor zijn in verschillende gevallen 
voorzieningen geschikt die meerdere 
mensen met hetzelfde doel of dezelfde 
behoefte ondersteunen.  
 
Echter, het kan ook voorkomen dat 
iemand een hulp- of ondersteuningsvraag 
heeft die iets anders beoogd of nodig 
heeft en dan komt maatwerk om de hoek. 
Als een inwoner niet geholpen is met een 
“standaard”-voorziening, zijn altijd 
minder vaak voorkomende oplossingen 
mogelijk.  
 
8. Deze vraag kunnen wij zoals deze 
gesteld is helaas niet plaatsen en daarmee 
niet van een antwoord voorzien.  

 
PvLM 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
 
 
 


