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CDA 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Wat is precies het verschil met de vorige 
aanpak en waarom actualiseren? Het CDA 
heeft de aanname dat aanpassing volgt 
vanuit de werkzaamheden van de 
Taskforce Sociaal Domein, klopt dat of is 
dit gewoon een reguliere aanpassing?  
 

Dit klopt grotendeels. We hebben de 
afgelopen jaren gezien dat onze 
budgetten in het sociaal domein niet 
(meer) stroken met onze uitgaven. 
Tegelijkertijd hebben we ook de plicht om 
zorg en ondersteuning te garanderen. Dat 
vereist een andere aanpak; ééntje die veel 
meer dan eerder gericht is op 
transformatie dan op transitie (= 
continuïteit van het bestaande).  
 
Om die transformatie te realiseren zijn we 
in 2017 begonnen met het stroomlijnen en 
optimaliseren van de werkwijze in het 
sociaal domein: zo werden op basis van 
het rapport Twee schakels, één keten het 
toenmalige Zorgplein en Buurtplein in 
2018 samengevoegd en is bijvoorbeeld de 
functie van de Jeugd- en Gezinswerker 
geïntroduceerd. Vervolgens is in 2018/2019 
de Taskforce van start gegaan. Deze 
ontwikkelingen spelen dus al langer; de 
actualisatie voor 2020 was dus hét 
moment om al deze aspecten integraal 
mee te nemen.  
 
De inhoudelijke verandering van de 
opdracht vloeit hieruit voort, en is er ook 
een logisch vervolg op. Met uw raad is (via 
de Taskforce) gedeeld dat er drie 
“knoppen” om deze inhoudelijke 
transformatie te realiseren: 
 

1. Toegang tot individuele- en 
maatwerkvoorzieningen; 

2. Afschaling naar algemene 
voorzieningen; 

3. Inkoop en contractbeheer 
(mogelijk maken van doorstroom 
en uitstroom). 

 
Buurtplein is één van onze belangrijkste 
partners in het sociaal domein en als 
uitvoerder van Wmo en Jeugdzorg 
betrokken bij een groot deel van 
uitdagingen, zowel op inhoudelijk als op 
financieel gebied. Buurtplein heeft een 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2017/08-juni/19:30/Bijlage-I-Twee-schakels-een-keten-1.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/informatieve-raadsbijeenkomst/2019/07-februari/19:30/2019-9-Evaluatie-werkwijze-jeugd-en-gezinswerker-1.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/informatieve-raadsbijeenkomst/2018/13-december/19:30/Presentatie-Financiele-progonose-sociaal-domein-13-12-2018.pdf
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grote rol bij zowel de toegang, als bij 
afschaling en doorstroming.  
 
De nieuwe opdracht legt daar veel meer 
focus op. Dat doen we door middel van de 
vijf kerntaken zoals beschreven in de 
raadsmededeling.  
 

 
 
PvdA 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

In de opdrachtovereenkomst staan de 
taken goed beschreven maar wat we 
missen zijn de beoogde effecten. Of de 
doelstellingen ook wel. Hoe wordt er 
gemonitord en afgesproken of de goede 
dingen worden gedaan. Je kunt 
bijvoorbeeld ondersteuning georganiseerd 
hebben (kerntaak a) maar als dat niet de 
goede ondersteuning is of als deze weinig 
geholpen heeft, wat schieten we er dan 
mee op? 
 

Juist het beter inzichtelijk maken van het 
resultaat van interventies is één van de 
grote vernieuwingen in deze 
overeenkomst. Buurtpleiners zullen aan 
het begin van een ondersteuningstraject 
(nog) meer stilstaan bij de vraag “waar is 
de inwoner het beste mee geholpen, en 
tot welk resultaat moet de interventie 
leiden?”. Dit leggen zij ook samen met de 
inwoner vast. 
 
Zo wordt het mogelijk om op cliëntniveau 
te volgen hoe een situatie zich ontwikkelt. 
Kortdurende ondersteuning (kerntaak 3) 
wordt kortdurend ingezet (max. 9 
maanden) om zo tijdig te kunnen 
monitoren of resultaten behaald worden 
en waar nodig bij te sturen. Zie ook ons 
antwoord op de vraag van LBD daarover. 
 

In het stuk wordt genoemd dat Buurtplein 
de komende tijd gaat werken aan de 
transformatie. Onze vraag is of Buurtplein 
formatief deze ambitieuze taken nog wel 
aan kan. En zo nee, waar het knelt. 
 

De afgelopen periode hebben Buurtplein 
en de gemeente constructief 
samengewerkt om de nieuwe opdracht en 
taken vorm te geven. Een toereikende 
begroting (en daarmee een realistische 
formatie) zijn nadrukkelijk onderdeel van 
dat proces geweest.  
 
Zowel Buurtplein als gemeente denken 
dat met de nieuwe overeenkomst 
Buurtplein de huidige en toekomstige 
uitdagingen in het sociaal domein aan kan 
gaan. Beide partijen erkennen echter ook 
dat deze gezamenlijke ambities niet van 
de ene op de andere dag te realiseren zijn.  
 
Daarom hechten we er als gemeente ook 
aan dat Buurtplein voldoende tijd krijgt 
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om de organisatie verantwoord mee te 
nemen in de transformatie. Zie ook onze 
antwoorden op de vragen van de VVD en 
de SP hierover. 
 

Hoe zit het met de werkdruk en het 
ziekteverzuim bij Buurtplein? Hoe groot is 
het verloop?  
 

De werkdruk bij Buurtplein is regelmatig 
hoog. Dit heeft vooral te maken met 
complexiteit van casuïstiek die meer en 
meer toeneemt. Door middel van een 
passende ondersteuningsstructuur vanuit 
de kwaliteitsmedewerkers naar de 
buurtteams wordt hier aandacht aan 
gegeven. Het verzuim is relatief laag; vóór 
de coronacrisis lag dit rond de 3%. De 
uitstroom is hoger dan gewenst. Dat heeft 
grotendeels te maken met tijdelijke 
contracten en een krappe arbeidsmarkt 
waarin medewerkers veel keus hebben 
elders te gaan werken. Zie ook ons 
antwoord op de vraag van de SP hierover. 
 

 
 
VVD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

In de nieuwe opdrachtovereenkomst is er 

nog steeds een functievermenging tussen 

coördinatie en beschikken enerzijds en 

uitvoering (kortdurende vorm van 

ondersteuning) anderzijds. Is dit een 

wenselijke combinatie? 

 

Zowel de taak van beschikken, als van het 
bieden van inhoudelijke kortdurende 
ondersteuning zijn kerntaken van de 
organisatie Buurtplein.  
 
Naar aanleiding van de resultaten van de 
recent uitgevoerde audit (zie ook 
raadsmededeling 2019-121) heeft 
Buurtplein al besloten zo min mogelijk 
functionele vermenging van deze twee 
taken te laten plaatsvinden. Dit omdat het 
onvoldoende haalbaar bleek om (alle) 
buurtcoaches ook voor de Wmo-
voorzieningen te laten beschikken. 
Daarom beschikken hier gespecialiseerde 
Wmo-consulenten.  
 
Voor de jeugd- en gezinswerkers geldt dat 
beschikken en ondersteunen wel in één 
functionaris verenigd zijn; dat komt omdat 
hier een (nieuwere) functie betreft waarbij 
in het werving- en selectieproces speciaal 
aandacht is geweest voor medewerkers die 
zowel het formele beschikken goed in de 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-121-Resultaten-auditrapport-2019-Buurtplein.pdf
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vingers hebben, alsmede zelf goed 
ondersteuning kunnen bieden.  
 
Daarnaast is in de opdrachtovereenkomst 
opgenomen dat het inzetten van een 
combinatie van kortdurende inhoudelijke 
ondersteuning door een buurtpleiner zelf, 
én het tegelijkertijd inzetten van een 
maatwerkvoorziening (beschikken) voor 
hetzelfde probleem, in principe niet 
mogelijk is. Zo wordt “dubbel werk” zo 
veel mogelijk voorkomen. 
 

Worden met deze aanpassingen de 

structurele bezuinigingsdoelen behaald? 

 

Het college verwacht, samen met de 
directie van Buurtplein, dat Buurtplein met 
de nieuwe overeenkomst en meer focus op 
de kerntaken beter in staat is de 
structurele doelstellingen te behalen.  
 
Goed om daarbij op te merken is dat het 
totaal van de uitdaging in het sociaal 
domein groter is dan alleen het aandeel 
van Buurtplein daarin. Ook met andere 
partners, zoals Laborijn, aanbieders van 
maatwerk- en individuele voorzieningen, 
de gecertificeerde instellingen en 
huisartsen trekken we samen op om zorg 
en ondersteuning ook op de lange termijn 
betaalbaar en bereikbaar te houden. 
 

Daarnaast, het is heel goed de 

veranderingen op een verantwoorde en 

bestendige wijze te laten landen, maar 

heeft dit incidentele nadelige gevolgen 

voor de te behalen bezuinigingen? 

 

Wij verwachten dat met de nieuwe 
opdrachtovereenkomst veel van de door 
uw raad vastgestelde structurele 
Keuzerichtingen beter gerealiseerd 
kunnen worden. Dit kan Buurtplein echter 
alleen realiseren door incidenteel te 
investeren in de samenstelling, kwaliteit 
en competenties van het 
personeelsbestand.  
 
Om die noodzakelijke transformatie van 
Buurtplein mogelijk te maken hebben wij 
als college er voor gekozen om een 
beperkt bedrag van keuzerichting #56 
(vermindering uitvoeringskosten) te 
betrekken bij de opdrachtovereenkomst 
2020, met dus als doel dat Buurtplein 
andere keuzerichtingen (bijv. #46, 48 en 
53) beter kan realiseren. 

 
 
SP 
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Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Buurtplein transformeert naar een 
organisatie die zich richt op het effectief 
en doelmatig uitvoeren van 5 kerntaken, 
o.a.: Het verzorgen van de toegang tot 
zorg en ondersteuning waarbij een 
gestandaardiseerd instrument voor de 
brede vraagverheldering wordt gebruikt; 
maar ik mis de hoofdtaak, n.l. ervoor 
zorgen dat de inwoner de zorg krijgt die 
ze echt nodig hebben en de preventie om 
te voorkomen dat er veel zorg nodig is, is 
dit juist niet een belangrijke kerntaak?  
 

Vanzelfsprekend is Buurtplein als 
uitvoerder van Wmo en Jeugdwet namens 
de gemeente Doetinchem ervoor 
verantwoordelijk dat onze inwoners die 
zorg en ondersteuning krijgen die ze 
nodig hebben. In de 
opdrachtovereenkomst is deze 
verantwoordelijkheid expliciet 
opgenomen in artikel 1:  
 

[Buurtplein] geeft namens [gemeente 
Doetinchem] uitvoering aan de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 en 
de Jeugdwet en is derhalve gehouden aan 
de 
plichten die voortvloeien uit deze 
wettelijke verantwoordelijkheden en 
opgaven…  
 
Opdrachtnemer heeft directe 
verantwoordelijkheid voor (het toeleiden 
naar) adequate 
zorg en ondersteuning voor alle inwoners 
van Doetinchem die daarvoor op grond 
van de 
wet in aanmerking komen, alsmede de 
verantwoordelijkheid voor de inwoners 
van de 
zeven regionale gemeenten waarvoor 
opdrachtgever de functie van 
centrumgemeente 
vervult (onderdeel beschermd wonen). 

 
Preventie en vroeg signaleren zijn 
ontzettend belangrijke uitgangspunten 
van ons beleid, en dus ook van de taken 
van Buurtplein. Interventies zijn er daarom 
zo veel mogelijk op gericht om 
verslechtering van de situatie te 
voorkomen. Dat hebben we ook zo met 
Buurtplein afgesproken. 
 

We vinden het als gemeente belangrijk 
dat wordt toegewerkt naar een 
eenduidige benadering en afgebakende 
doelen (waar dat kan).  
Iedereen die zorg nodig heeft is anders, 
wordt daar wel voldoende rekening mee 

Ja, onderdeel van ons gemeentelijk beleid 
is immers dat dat we maatwerk bieden 
afgestemd op de ondersteuningsbehoefte. 
Buurtplein voert dit beleid uit. Daarbij 
vinden we het belangrijk dat we samen 
met de inwoner afspraken maken tot welk 
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gehouden en worden onze inwoners wel 
als individu benaderd? 
 

resultaat de voorziening en/of 
ondersteuning leidt. 

Deze kerntaak bestaat dus uit het 
uitvoeren van alle activiteiten vanaf het 
moment dat een signaal voor een 
ondersteuningsvraag van een inwoner 
wordt ontvangen, Werkt diegene 
(buurtcoach of WMO-consulente) die de 
indicatie gaat doen altijd in het buurteam 
waar de indicatie gedaan moet worden, 
dicht bij de klant dus? Zo nee waarom 
niet? 
 

Het stellen van goede en juridisch 
houdbare indicaties is specialistisch werk. 
Buurtplein organiseert dit zo als voor hun 
bedrijfsvoering optimaal is, alsmede 
bijdraagt aan de doelstellingen die uw 
raad vastgesteld heeft. Dat betekent 
concreet dat indicatiestelling plaatsvindt 
vanuit de buurtteams als het gaat om 
jeugdhulp en Wmo-begeleiding en -
dagbesteding.  
 
Voor het beoordelen van Wmo-
Wonen,Rollen en Vervoer is specialistische 
kennis nodig en is er op inhoud, minder 
verwevenheid met de wijk waar iemand 
woont; vandaar dat deze consulenten 
vanuit de stedelijke locatie werken. Voor 
Wmo-Beschermd Wonen geldt dat zij  
voor de hele regio werken en daarom 
verdeling over de buurtteams van 
Buurtplein niet aan de orde is. 
 
Zie ook ons antwoord op de vraag van de 
VVD. 
 

Daar waar mogelijk wordt inzet 
afgeschaald maar daar waar noodzakelijk 
kan er ook meteen worden opgeschaald, is 
er voldoende mankracht om snel op te 
schalen? 
 

Ja. Deze kerntaak gaat hoofdzakelijk over 
inwoners die (langdurig) niet in staat zijn 
om regie te voeren over hun eigen leven. 
Buurtplein heeft voldoende en 
gekwalificeerd personeel om deze 
inwoners te kunnen ondersteunen. 
Daarnaast hebben wij goede afspraken 
met aanbieders die hiervoor ook zorg en 
ondersteuning leveren, in het bijzonder in 
crisissituaties. 
 

Inwoners met een zorgvraag hebben 
behoefte aan dezelfde gezichten en zo 
min mogelijk verandering, de laatste jaren 
is er veel van personeel gewisseld, wordt 
er wel naar gestreefd zoveel mogelijk 
personeel in dezelfde wijk/buurt te laten 
werken zodat veel wisseling van gezichten 
wordt voorkomen?  
 

Het klopt dat er relatief veel verloop in 
personeel is geweest. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is dat (het geheel van de 
arbeidsmarkt van) het sociaal domein in de 
afgelopen jaren sterk in beweging is 
geweest, alsmede de economische 
omstandigheden die gunstig waren en dat 
daarom veel mensen van baan wisselden. 
Buurtplein streeft er naar om zo veel 
mogelijk dezelfde gezichten in de wijk te 
laten werken. Een vertrouwensband 
opbouwen met een (kwetsbare) inwoner is 
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immers niet iets dat je “van vandaag op 
morgen” doet.  
 

Heeft buurtplein voldoende mankracht om 
de stedelijke diensten (dat zijn er nogal 
wat) goed uit te voeren? Krijgen Preventie 
en welzijnstaken wel genoeg aandacht, 
want dit is toch belangrijk om goede 
gezondheid te bevorderen. 
 

Dat klopt. Preventie is een grondgedachte 
die door alle taken en werkzaamheden 
van Buurtplein verweven zit. In de 
kerntaken 4 en 5 zijn een aantal diensten 
opgenomen die wel een sterk preventief 
karakter hebben, zoals bijv. de 
Vrijwilligerscentrale, Buurtbemiddeling, 
Sociaal Juridische Dienstverlening en de 
wijkcentra. Wij vragen van Buurtplein 
deze taken adequaat uit te voeren, en 
daarvoor ontvangt Buurtplein dan ook 
bijpassende financiering.  
 
Daarnaast is Buurtplein niet de enige 
uitvoeringspartner van ons als gemeente 
op het gebied van preventie. Ook overige 
uitvoeringspartners die door ons 
gesubsidieerd en/of gefinancierd worden, 
hebben deze opdracht. Via de in 
ontwikkeling zijnde preventieagenda 
sociaal domein wordt de opdracht om 
uitvoering te geven aan preventie binnen 
het sociaal domein breder uitgezet. 
Hierover wordt u binnenkort 
geïnformeerd. 
 

Wordt er meegenomen dat men in 
duidelijke taal naar inwoners toe 
communiceert zodat zij goed begrijpen 
wat de bedoeling is? 
 

Ja, buurtpleiners worden getraind om 
laagdrempelig en op het niveau van de 
inwoner te kunnen communiceren. Met u 
vinden wij het belangrijk dat elke inwoner 
van Doetinchem zo groep mogelijk 
begrijpt wat er gezegd of geschreven 
wordt. Voor specifieke doelgroepen (denk 
aan: GGz, LVG, BW) zijn er medewerkers 
met aandacht en ervaring met het werken 
voor deze speciale doelgroepen. Ook 
beschikkingen worden zo begrijpelijk 
mogelijk (maar wel juridisch sluitend) 
opgesteld.  
 

 
 
D66 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Ten aanzien van de opdracht 5, Het 
verzorgen van stedelijke diensten, vragen 
wij ons af of Buurtplein daarmee in de 

Buurtplein heeft binnen de kerntaken 4 en  
5 de verantwoordelijkheid om collectieve 
ondersteuning te organiseren, faciliteren 
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positie komt om afspraken te maken en 
opdrachten te verlenen aan andere 
partijen om voorliggende voorzieningen 
te creëren of is dat voorbehouden aan het 
college? 
  
Graag een toelichting op die 
taakverdeling. 
 

of stimuleren. Vaak kunnen dat kleine(re) 
initiatieven zijn die plaatsvinden vanuit 
het wijkcentrum: denk dan bijvoorbeeld 
aan trainingen, lotgenotengroepen of 
andere vormen van laagdrempelige 
maatschappelijke ondersteuning. Het staat 
Buurtplein daarbij vrij om bijvoorbeeld 
een trainer of gespreksleider in te huren. 
 
Buurtplein ontvangt bijpassende 
bekostiging voor het uitvoeren van deze 
taken. De kerntaken 4 en 5 zijn daarbij 
kleiner van omvang dan de kerntaken 1,2, 
en 3 (toegang, regievoering en individuele 
kortdurende ondersteuning). 
 
Het ligt daarom niet voor de hand dat 
grootschalige voorliggende voorzieningen 
door Buurtplein gecontracteerd, 
georganiseerd of bekostigd worden. Dat 
blijft dus een taak van de gemeente. 
 

 
 
GroenLinks 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
 
GBD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

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. 

Er wordt in de 5 kerntaken gesproken over 
het gestandaardiseerde instrument. Hoe 
wordt dit gebruikt? Stellen medewerkers 
vragen aan de hand van dit document? Of 
kunnen inwoners dit digitaal invullen? 
 

Het gaat er hierbij om dat buurtpleiners in 
het onderzoek naar de 
ondersteuningsbehoefte van inwoners 
steeds dezelfde vragen stelt en deze op 
dezelfde (gestandaardiseerde) wijze 
vastlegt ; zo kan (beter dan nu het geval 
is) inzichtelijk gemaakt worden op welke 
levensdomeinen precies ondersteuning 
nodig heeft, welke interventie(s) er 
ingezet worden en welk resultaat daarmee 
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beoogd wordt voor de inwoner. Op die 
manier valt beter te monitoren wat effect 
is van ondersteuning door Buurtplein en 
van (eventueel) ingezette voorzieningen. 
Het is dus nadrukkelijk een werkwijze 
t.b.v. buurtpleiners. Het instrument wordt 
samen met de inwoner en zijn netwerk 
ingevuld. 
 

 
 
ChristenUnie-SGP 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
 
LBD 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Tijdens de bijeenkomst van “vinger aan de 
pols” op 22 januari 2020 is fundamentele 
kritiek geuit op het functioneren van 
Buurtplein en gemeente. En vooral de 
(gebrek aan) samenwerking. Cliënten 
voelen zich niet serieus genomen en 
oplossingen mogen alleen volgens het 
(gemeente) boekje en geen maatwerk. 
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen: 
- Is u deze kritiek bekend? 

Ons is niet bekend dat veel inwoners in 
overwegende mate ontevreden zijn met 
de zorg en ondersteuning, al dan niet 
geïndiceerd door Buurtplein. Ons is ook 
niet bekend dat inwoners in overwegende 
mate ontevreden zijn met de 
ondersteunende werkzaamheden die 
Buurtplein zelf uitvoert. Dat blijkt ook niet 
uit de audit van Buurtplein (zie 
raadsmededeling 2019-121), noch uit de 
jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken, 
noch uit het jaarverslag van de commissie 
bezwaarschriften (2020-29) of van de 
lokale Ombudsman (2019-42).   
 
Dat gezegd hebbende: ons is wel bekend 
dat er inwoners zijn die ontevreden zijn 
met de werkzaamheden van Buurtplein, 
gemeente en/of derde aanbieders. Waar 
mogelijk treedt Buurtplein, de gemeente 
of zelfs de lokale Ombudsman in gesprek 
met deze inwoners. We zoeken daarbij 
altijd naar een oplossing die voor alle 
partijen acceptabel is; maar soms blijven 
de belangen en/of wensen zo uiteen lopen 
dat een bevredigende oplossing niet 
mogelijk blijkt. 
 

- Als die kritiek niet bij college bekend is 
mag de vraag gesteld worden hoe de 

Er is (vrijwel) dagelijks informeel contact 
tussen gemeente en Buurtplein. Buurtplein 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-121-Resultaten-auditrapport-2019-Buurtplein.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2020-29-Jaarverslag-2019-commissie-bezwaarschriften-doc.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-42-Jaarverslag-2018-Ombudsman.pdf
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communicatievoorziening tussen 
buurtplein en gemeente is geregeld? 
Hoe vaak wordt er gecommuniceerd 
en wat wordt met de informatie 
gedaan? 

 

werkt als uitvoerder nauw samen met 
beleid (gemeente) en contractbeheer 
(CLM). In crisissituaties is directe 
opschaling en overleg altijd mogelijk. 
Indien de informatie aanleiding geeft tot 
interventie of besluitvorming gebeurt dat 
steeds in goed en constructief overleg 
tussen gemeente als opdrachtgever en 
Buurtplein als opdrachtnemer.  
 
Daarnaast hebben gemeente en 
Buurtplein contactmomenten in 
aandeelhoudersvergaderingen en 
besprekingen over de voortgang van de 
opdrachtovereenkomst. Deze hebben een 
formeler en minder frequent karakter.  
 

- Als de kritiek wel bekend is wat heeft 
u hier aan gedaan? 

 

Elk kritiekpunt is ook een kans voor 
verbetering, dus zowel gemeente als 
Buurtplein nemen kritiek serieus. Zo is er 
bijvoorbeeld een onafhankelijke audit 
gedaan naar de verrichtingen van 
Buurtplein op het gebied van 
maatwerkvoorzieningen. Daarnaast doet 
Buurtplein ook zelf onderzoek naar de 
tevredenheid van inwoners, heeft het een 
zelfevaluatie gedaan en is een 
ontwikkelprogramma gestart. Zie ook ons 
antwoord op de vraag van de SP m.b.t. 
begrijpelijke communicatie.  
 

- Op welke wijze gaat u de 
samenwerking tussen buurtplein en 
gemeente monitoren? 

 

Dat doen (en deden) wij aan de hand van 
de afspraken die we in de 
opdrachtovereenkomst hebben gemaakt. 
Concreet gebeurt dit doordat Buurtplein 
gaat werken met een nieuwe ICT-
applicatie die het beter mogelijk maakt 
om op cliëntniveau te kunnen monitoren. 
Aan gemeentezijde starten we met een 
“datawarehouse” om de voortgang beter 
de kunnen volgen. 
 

- Kunnen wij een nulmeting krijgen hoe 
de samenwerking nu verloopt? 

 

Op dit moment ziet het college geen 
aanleiding om de wijze van 
samenwerking, en/of de wijze van 
ondersteuning aan onze inwoners, buiten 
de beweging die we met de vernieuwde 
opdrachtovereenkomst hebben 
afgesproken, te heroverwegen. 
 

- Bent u na de coronavirus bereid een 
inforaad te organiseren waar de raad 

Zoals u weet heeft college geen 
betrokkenheid bij de raadswerkgroep 
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Opdrachtovereenkomst Buurtplein (raadsmededeling) 
 

met buurtplein in gesprek kan gaan 
over de informatie uit vinger aan de 
pols? 

 

“Vinger aan de pols”. Het staat uw raad 
uiteraard vrij om Buurtplein als 
uitvoerende partij uit te nodigen, om in 
gesprek te gaan over de bevindingen uit 
de genoemde sessie. 
 

- Gaat u de voorgestelde werkwijze, die 
uitgaat van maatwerk, beter onder de 
aandacht van de cliënten brengen? 

 

Buurtplein werkt volgens onze 
gemeentelijke beleidsuitgangspunten: één 
van die punten is dat we maatwerk bieden 
afgestemd op de ondersteuningsbehoefte. 
Tegelijkertijd sluit dat natuurlijk niet uit 
dat (min of meer) vergelijkbare 
ondersteuningsvragen ondersteund 
worden met (min of meer) vergelijkbare 
voorzieningen. “Maatwerk” betekent 
immers dat je krijgt wat je nodig hebt. 
 

 
 
PvLM 
 

Vraag fractie 
 

Antwoord college 

Geen vragen  

 
 
 
 


