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 Doetinchem, 23 oktober 2013 

 

 

De Doetinchemse keuze; voorgenomen besluit 

 

 

Voorstel:  

Wij hebben in de notitie ‘De Doetinchemse Keuze’ een aantal conclusies 

getrokken. Wij graag antwoord op de volgende drie vragen: 

1. Met welke conclusies bent u het eens? 

2. Bij welke conclusie zou u een andere richting adviseren en welke? 

3. Welke conclusies zou u aanvullend nog aan het college mee willen geven? 

 

Inleiding  

De afgelopen maanden hebben college en raad zich intensief gebogen over de herinrichting van 

het sociaal domein. Dit naar aanleiding van de taken op het gebied van jeugdzorg, de Awbz en 

de Participatiewet die per 1 januari 2015 naar gemeenten toekomen. Wij hebben input 

gevraagd aan de samenleving en aan maatschappelijke organisaties en instellingen. Op twee 

druk bezochte avonden hebben meer dan 250 mensen meegedacht en input geleverd. Met 

partnerorganisaties is via de Koepel van de wijknetwerken intensief gesproken. Raadsleden zijn 

intensief betrokken bij de discussie rondom het sociaal domein door vier informatieve sessies. 

Dit alles hebben wij vertaald en meegenomen in de afwegingen rondom de herinrichting van 

het sociaal domein en vertaald in een voorgenomen besluit. Dit heeft geleid tot bijgaand 

kaderstellend document. Een heel belangrijk document, waarin grote maatschappelijke 

veranderingen een plek krijgen.  

 

Het is bovendien een belangrijk moment om te besluiten, we moeten immers op 1 januari 

2015 zorgen dat we klaar zijn om de nieuwe taken voor onze burgers uit te voeren. Met de 

septembercirculaire is nog niet duidelijk geworden met welke bedragen de taakdecentralisaties 

naar gemeenten toekomen. Dit is ook niet nodig om dit kaderstellend document vast te 

stellen, waarin het ‘wat’ wordt vastgelegd. Dit is de beslissingsbevoegdheid van uw raad. 

Wij zijn vervolgens verantwoordelijk voor het ‘hoe’, de uitvoeringsverantwoordelijkheid, 

de contract vormen en dergelijke. 

 

Proces en planning 

Wij hebben op 7 oktober een voorgenomen besluit genomen over de herinrichting van het 

sociaal domein. Hierin zijn conclusies verwoord. Wij vragen u een zienswijze te geven op deze 

conclusies, zodat het voorgenomen besluit aangepast kan worden naar een definitief voorstel. 

Over dit definitieve voorstel spreekt uw raad op 4 december beeldvormend.  

Om tot een afgewogen standpuntbepaling te komen, nodigt u burgers, organisaties en 

instellingen uit om te reageren op ‘de Doetinchemse keuze’. Dit gebeurt op 17 oktober. 

Vervolgens spreekt u hierover beeldvormend met het college op 24 oktober, en geeft u een 

zienswijze aan het college mee op 31 oktober. Dit vertalen wij naar een definitief voorstel.  

 

Wij trekken in ons besluit in ‘de Doetinchemse keuze’ de volgende conclusies: 

 

1. De Buurtcoach 

a. De buurtcoach is er primair voor de zorg voor huishoudens en het helpen oplossen van 

problemen door eigen kracht en inschakeling van netwerken. 

b. De gemeente stuurt de buurtcoach direct aan. 

c. De buurtcoach heeft de regie vanuit de gedachte 1 plan, 1 huishouden, 1 regisseur. 

Zo coördineert hij de zorg voor een huishouden.  
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d. De buurtcoach is in veel gevallen de schakel naar de specialistische zorg. Dit aanbod van 

specialistische zorg doet hij niet zelf maar koopt hij in. De kennis en kunde uit deze 

zogenaamde 2e lijn organiseren we Doetinchems centraal of regionaal.  

e. De exacte positionering van de buurtcoach is onderdeel van de implementatiefase. 

 

2. Wijkregie en het wijkbedrijf 

a. De verdere ontwikkeling van de functie van de wijkregisseur in relatie tot de 

buurtcoaches en de ontwikkeling van het wijkbedrijf is onderdeel van de 

implementatiefase.  

b. Voor het wijkbedrijf moet de uitrol over de hele gemeente en de verbreding van het 

takenpakket worden uitgewerkt.  

 

3. Financiering 

a. Ons uitgangspunt is dat we dit alles organiseren binnen de budgetten die we hiervoor 

van het Rijk krijgen, en de budgetten die we nu binnen de gemeente uitgeven. 

b. We zetten deze middelen zo ver mogelijk ontschot in als het Rijk ons toe staat.  

c. Met het voorgestelde model halen we een groot deel van de perverse prikkels weg. 

Op dit moment is het nog te vroeg om te kiezen voor populatiegebonden budgetten 

voor de specialistische, 2e lijnsvoorzieningen. 

d. Voor collectieve 0e en 1e lijnsvoorzieningen zetten we de budgetten zoveel mogelijk 

wijkgericht in.  

 

4. Andere toegang 

a. Burgers kiezen zelf het loket waar ze naartoe gaan. We willen het voor de burger zo 

simpel mogelijk organiseren. Dit betekent dat een groot deel van de enkelvoudige 

vragen rechtstreeks bij de consulenten van het Zorgplein of de consulenten van werk& 

inkomen terecht komen.  

b. Wij organiseren het, bijvoorbeeld via de quick scan, zo dat wanneer er meer 

gesignaleerd wordt dan de enkelvoudige vraag de buurtcoach wordt ingeschakeld.  

 

5. Externe partijen 

Wij vragen van externe partijen om in beweging te komen en ook zelf actief aan de slag te 

gaan met deze nieuwe manier van denken. De samenleving gaat er echt anders uitzien.  

a. We vragen van externe partijen mee te werken aan de omslag naar buurtcoaches en dit 

mede vorm te geven. 

b. We vragen van externe partijen specialistische zorg te leveren. Hiervoor moeten ze in 

staat te zijn op individueel huishouden niveau op contractbasis afspraken met ons te 

maken. 

c. We vragen externe partijen mee te werken aan een optimale verbinding naar de 

specialistische zorg. Ze leveren consultatie en dragen zorg voor behoud van expertise. 

d. Voor gemeentelijke diensten en externe organisaties werken we de organisatievorm uit 

in de implementatiefase.  

 

Wij vragen u uw zienswijze te geven op bovenstaande conclusies en nodigen u uit te reageren 

op ‘de Doetinchemse keuze’.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART A.G.M. VAN DE VONDERVOORT 


