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Kennis te nemen van 
 

1. De uitkomsten van het Auditrapport Indicatiestelling Wmo en Jeugd Buurtplein 
Doetinchem 2019. 

 
Context 
Buurtplein is namens de gemeente Doetinchem uitvoerder van de Jeugdwet en Wmo 
2015. De afgelopen jaren lopen de maatschappelijke kosten voor geïndiceerde maatwerk- 
en individuele voorzieningen (sterk) op. Vanuit de Taskforce sociaal domein wordt actie 
ondernomen om deze kosten beheersbaar te maken, zonder dat dit ten koste gaat van 
noodzakelijke zorg en ondersteuning voor de Doetinchemse inwoners.  
 
Bij besluit van 25 juni 2019 heeft het college hiertoe een aanvullende opdracht aan 
Buurtplein verstrekt. Uw raad is hierover geïnformeerd in raadsmededeling 2019-73 
Aanvullende opdracht Buurtplein 2019. 
 
Eén actie die op grond daarvan uitgevoerd is, is het uitvoeren van een onafhankelijke 
analyse (audit) naar de kwaliteit, rechtmatigheid en doelmatigheid van de rapportages 
van Buurtplein, op basis waarvan beschikkingen voor voorzieningen worden afgegeven. In 
deze mededeling leest u de uitkomsten van deze audit.  
 
Kernboodschap 
1.1 Onafhankelijk auditrapport om de kwaliteit van toegang te beoordelen 
Het doel van het auditrapport is om antwoord te krijgen op de vraag: 
“Voert Buurtplein de toegang tot de Wmo-voorzieningen en Jeugdhulp uit conform de 
voor ons geldende kaders?” Tevens wil Buurtplein verbeterpunten aangereikt krijgen om 
de toegangsbepaling Wmo en Jeugd procesmatig en inhoudelijk te verbeteren. 
 
Om de vragen te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd en zijn er 50 Wmo-dossiers 
en 50 jeugddossiers op vaste, vooraf afgesproken criteria getoetst. Medewerkers, zowel 
individueel als in groepsverband, zijn bevraagd over de wijze waarop zij besluiten nemen. 
En verordeningen, beleidstukken, werkinstructies en functieprofielen zijn geanalyseerd. 
 
1.2 Auditrapport laat tekortkomingen zien 
Uit de analyse van de dossiers blijkt dat 26% van de Wmo-dossiers en 16% van de 
Jeugddossiers een voldoende scoort. Dat betekent dat bij een groot deel van de 
onderzochte dossiers, onder andere niet (voldoende) onderbouwd wordt of de hulpvraag 
en de situatie helder zijn, of de beoogde resultaten en doelen beschreven zijn en of er 
goed is gekeken naar de eigen kracht en het eigen netwerk van de betrokken inwoner. In 
het geval er een maatwerkvoorziening wordt ingezet, wordt vaak niet omschreven 
waarom dit noodzakelijk is, voor de duur en omvang die beschikt wordt.  
 

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-73-Aanvullende-opdracht-Buurtplein-2019.pdf
https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2019-73-Aanvullende-opdracht-Buurtplein-2019.pdf
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Doordat deze elementen niet voldoende vastgelegd en/of onderbouwd worden, is niet uit 
de dossiers af te leiden of de juiste ondersteuning wordt ingezet en het geldend beleid 
wordt gevolgd. 
 
Daarbij hechten wij er aan op te merken dat dit niet wil zeggen dat deze inwoners 
onvoldoende of verkeerde ondersteuning hebben gekregen, maar dat niet uit het dossier 
geconcludeerd kan worden of deze ingezette ondersteuning doelmatig en rechtmatig is. 
Ook de onderzoekers constateren dat zij vermoeden dat bij de meeste onderzoeken 
uiteindelijk wel een juist besluit is genomen (en de inwoner dus adequaat ondersteund 
wordt), maar dat dat op basis van het beschikbare dossier formeel niet te staven is.  
 
1.3 Buurtplein en gemeente realiseren zich dat er verandering nodig is  
De conclusies in het auditrapport zijn duidelijk en stevig; een belangrijk onderdeel van de 
dienstverlening van Buurtplein is niet goed op orde. De uitkomsten van de audit worden 
zowel door de gemeente Doetinchem als door Buurtplein herkend en erkend.  
 
Buurtplein heeft direct de eerste acties doorgevoerd om tot betere resultaten te komen. 
Zo is direct na het verschijnen van het rapport het besluit genomen de indicatiestelling 
niet meer door de buurtcoaches te laten plaatsvinden maar uitsluitend nog door Wmo-
consulenten. Om dit te bewerkstelligen zijn de medewerkers geïnformeerd en vacatures 
opengesteld voor consulenten.  
 
Ook heeft Buurtplein een plan opgesteld hoe op een verantwoorde wijze en in een zo 
hoog mogelijk tempo toegewerkt kan worden naar een acceptabele situatie. Daarnaast 
zijn er acties ingezet om de kwaliteit van de toetsing te verbeteren en ook het inwerken 
van nieuwe medewerkers op dit vlak te verbeteren en in de werkprocessen te verankeren.  
 
Dit is uiteraard slechts een begin en Buurtplein zal nog meer stappen moeten zetten. Het 
is daarbij goed te vermelden dat Buurtplein zich (bij monde van zijn bestuurder) ten volle 
bewust is van deze verantwoordelijkheid.  
 
Hoewel het college zich realiseert dat daarvoor nog veel werk verzet zal moeten worden, 
hebben wij er vertrouwen in dat Buurtplein en zijn medewerkers deze verbetering ook 
daadwerkelijk kunnen realiseren.  
 
Vervolg 
Op dit moment wordt gewerkt aan een vernieuwde opdrachtovereenkomst met 
Buurtplein. Zoals ook in eerder genoemde raadsmededeling is beschreven is het (gelet op 
de opgedane ervaringen en huidige uitdagingen) wel noodzakelijk daarin meer focus aan 
te brengen in het kerntakenpakket van Buurtplein.  
 
De belangrijkste kerntaak is het verzorgen van de toegang tot zorg en ondersteuning, 
inclusief indiceren van maatwerk- en individuele voorzieningen op grond van 
respectievelijk de Wmo 2015 of de Jeugdwet. Het zwaartepunt in het takenpakket komt 
daarmee meer te liggen op het uitvoeren van deze wettelijke taken. Door deze 
verscherpte focus zal beter gewerkt kunnen worden aan het oplossen van de problemen 
zoals gerapporteerd in de audit.  
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Meer aandacht voor doelmatig, rechtmatig en effectief beschikken over 
maatwerkvoorzieningen (en daarmee de kwaliteit van de rapportages m.b.t. 
cliëntdossiers) is hier een integraal onderdeel van. Ook het periodiek toetsen van de 
kwaliteit van beschikkingen wordt hierbij meegenomen. 
 
Wij informeren uw raad t.z.t. nader over de vernieuwde opdrachtovereenkomst met 
Buurtplein.  
 
 
Bijlagen 
Geen.  
 


