
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 

 

 Doetinchem, 16 april 2014 

 

ALDUS VASTGESTELD 24 APRIL 2014 

   

 

De Doetinchemse Keuze -   

Het Vervolg, voortgangsrapportage 

 

 

Voorstel: 

De raad besluit: 

1. De maatschappelijke effecten van de Doetinchemse aanpak van de transities te 

gaan monitoren met behulp van bijvoorbeeld de volgende punten: 

a) Inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de inwoners (per wijk)  

b) Inzicht in de mate van participatie van de inwoners (per wijk)  

c) Inzicht in de mate van zelfredzaamheid (per wijk) 

d) De score voor sociale cohesie in de wijk/ buurt  

e) De mate waarin ondersteuningsvragen worden opgelost in de nulde en eerste lijn 

f) Het aantal inwoners dat een beroep doet op de buurtcoach 

g) Het aantal inwoners dat een beroep doet op de (door de gemeente gefinancierde) 

tweede lijn 

h) De ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein. 

2. De resultaten die hierbij horen vast te stellen in het beleidsplan. 

3. Een veranderstrategie uit te werken en deze tegelijkertijd met het beleidsplan aan 

de raad ter besluitvorming aan te bieden. 

 

Inhoudelijke voortgang  

4. Bijgaande voortgangsrapportage ter kennisgeving aan te nemen.  

5. Het beleidsplan voor juli 2014 uit te werken en aan de raad ter besluitvorming aan 

te bieden. 

6. In dit beleidsplan aan te geven hoe we de ondersteuning vorm willen gaan geven 

en voor wie. 

7. Dit beleidsplan uit te werken volgens de denklijnen in deze voortgangsrapportage 

 

Financiële kaders 

8. Binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven door in te zetten op: 

a) Inzet van oud voor nieuw voor de inzet van de buurtcoaches (vanaf 2015) 

b) Het voorkomen van instroom in ondersteuning door een sterk netwerk en 

toegankelijke voorzieningen 

c) Het verminderen van volume en kosten van professionele ondersteuning door ‘het 

gewone leven’ en mantelzorg, het vervangen van duurdere ondersteuning en het 

vervangen van individuele door groepsarrangementen 

d) Het verlagen van tarieven van aanbieders 

e) Het behalen van efficiency winst door minderoverlap van hulpverlening en minder 

coördinatie en vervoerskosten. 

Fasering 

9. Nieuwe instroom van cliënten te behandelen volgens de werkwijze van de 

Doetinchemse keuze. 

10. Dit ook te doen voor cliënten van wie de indicatie afloopt op 1 januari 2015. 

Daarbij rekening houden met het overgangsrecht. 
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Juridische entiteit 

11. Het college vraagt de raad wensen en bedenkingen aan te geven ten aanzien van 

de op te richten BV. Deze BV wordt opgericht ten behoeve van de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie, waarin o.a. de buurtcoaches landen. 

 

Planning 

12. Bijgaande planning vast te stellen. 

 

Inleiding 

Op 19 december 2013 heeft u het visiedocument ‘De Doetinchemse keuze’ vastgesteld. Hiermee is 

besloten over de methodiek waarmee we in Doetinchem de transities op het gebied van het sociaal 

domein vorm willen geven. Deze visie wordt op dit moment verder uitgewerkt. Op 1 januari 2015 is 

de gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor ondersteuning van haar inwoners op het gebied van 

de jeugdzorg, de Awbz en de participatiewet; dan moeten we er dus klaar voor zijn.  

 

Kern 

Hoe we dit precies gaan doen wordt uitgewerkt in een beleidsplan (juni-juli) en uiteindelijk in 

verordeningen. Omdat de stap tussen de Doetinchemse keuze en de concrete beleidsplannen groot 

is hebben raad en college een vervolgstap afgesproken. Met dit raadsvoorstel geeft u als raad een 

verdere inkleuring van de Doetinchemse keuze en geeft u richting aan de verdere uitwerking van het 

beleidsplan. Bij het vaststellen van het beleidsplan maakt u de keuze hoe de ondersteuning vorm gaat 

krijgen, en voor wie. De Voortgangsrapportage bij dit raadsvoorstel geeft de stand van zaken weer in 

de uitwerking richting het beleidsplan. Op 3 april is er een informatieve raadsbijeenkomst over dit 

onderwerp geweest.  Toen is er een toelichting gegeven op de verschillende wetten, de regionale 

samenwerking en was er ruimte voor inhoudelijke vragen over bijgaande Voortgangsrapportage.  

 

Financieel kader 

De nieuwe taken komen met een flinke korting naar gemeenten toe. De kortingen verschillen op 

onderdelen. Zo is de korting die gemeenten krijgen op het gebied van de jeugdzorg het eerste jaar 

zo’n 6%, bij huishoudelijke hulp gaat het om zo’n 40%.  

 

De middelen voor de nieuwe taken komen zonder schotten naar gemeenten toe. Dit geldt (nog) niet 

voor alle bestaande taken, zo wordt de Wet werk en bijstand voorlopig nog geen onderdeel van het 

sociaal deelfonds. Het sociaal deelfonds wordt de eerste 3 jaren als geoormerkt geld gezien. Het 

karakter van de algemene uitkering is eigenlijk dat het vrij besteedbaar is. Op deze manier kunnen de 

raad en het Rijk de ontwikkelingen de eerste jaren beter volgen. De onderdelen binnen dit sociaal 

deelfonds zijn wel ontschot. Dat wil zeggen dat voor- en nadelen onderling verevend kunnen worden. 
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Ons uitgangspunt is dat we de taken gaan uitvoeren binnen de middelen die we hiervoor krijgen 

vanuit het Rijk en de middelen die we op dit moment al in onze begroting hebben opgenomen. Dit 

betekent dat we flink zullen moeten besparen. Dit willen we doen met zo weinig mogelijk negatieve 

effecten voor de mensen die ondersteuning nodig hebben. In de Voortgangsrapportage staat 

beschreven hoe we dit op de verschillende onderdelen denken te gaan doen. Het betekent dat we 

gaan inzetten op: 

-  Inzet van nieuw voor oud bij de aanstelling van de buurtcoaches. Zij vervangen huidige 

capaciteit die nu bij o.a. IJsselkring en MEE werkzaam is, en ook diverse indicerende 

taken die tweedelijnsaanbieders nu uitvoeren. Op deze manier zorgen we ervoor dat 

de introductie van de buurtcoaches geen uitbreiding van de totale capaciteit betekent, 

integendeel. 

- Het voorkomen van instroom in ondersteuning door een sterk netwerk en 

toegankelijke voorzieningen. 

- Het verminderen van volume en kosten van professionele ondersteuning door ‘het 

gewone leven’ en mantelzorg, het vervangen van duurdere ondersteuning en het 

vervangen van individuele door groepsarrangementen. 

- Het verlagen van tarieven van aanbieders. 

- Het behalen van efficiency winst door minderoverlap van hulpverlening en minder 

coördinatie en vervoerskosten. 

 

Veranderstrategie 

Een zorgvuldige veranderstrategie is belangrijk. We willen onrust bij de meest kwetsbaren 

voorkomen en kiezen dus voor een zorgvuldig traject. Binnen de Awbz/ Wmo hebben we te maken 

met het overgangsrecht. Landelijk zijn onder andere afspraken gemaakt met Bureau jeugdzorg en 

MEE over een transitiejaar. Onderzoek laat zien dat de aanpak met generalisten zoals de 

buurtcoaches geld oplevert, maar nog niet direct in het eerste jaar. Dit betekent dat niet alles 

veranderd zal zijn per 1 januari 2015.  

 

Toch zullen we ook in 2015 binnen de budgettaire kaders moeten blijven. Om dit te bereiken zullen 

we wel maatregelen moeten nemen. Daarvoor gaan we in gesprek met aanbieders, en zullen we ook 

in gesprek gaan met bestaande cliënten over een ander aanbod. Om de besparingen te halen zullen 

we, in ieder geval gedeeltelijk, ook naar de huidige indicaties moeten kijken. Bij het beleidsplan zullen 

we aangeven hoe we hier precies mee om willen gaan. Uitgangspunt is een zorgvuldige strategie 

waarbij de meest kwetsbaren zo min mogelijk onrust ervaren.   

 

Vervolg rondom de BV 

Rond de zomer komen wij bij u terug met de concept- statuten van de BV. Hierin wordt het 

volgende vastgelegd: 

- De naam van de BV 

- De doelomschrijving  

- Het aantal bestuurders 

- De bevoegdheden van de bestuurder(s) 

- De bevoegdheden van de aandeelhouder (in dit geval de gemeente) 

- Of er een raad van commissarissen is (een toezichthoudend orgaan op het bestuur) en zo ja, 

welke bevoegdheden deze heeft 

- De procedure bij aanpassing van de doelomschrijving, wijziging van de statuten en ontbinding van 

de BV  



Het oprichten van een BV is de bevoegdheid van het college.  
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Planning 

In de bijlage vindt u de planning voor dit jaar. Veruit de belangrijkste momenten zijn de vaststelling 

van het beleidsplan en de vertaling daarvan in de verordeningen. Regionaal worden op het gebied van 

jeugdzorg en de Participatiewet afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de werkgeversbenadering. 

Zoals u in de planning kunt zien verwachten we ook op een aantal deelbeleidsterreinen binnen het 

sociaal domein besluitvorming. We proberen dit waar mogelijk integraal aan te bieden, dit zal 

vanwege wetgeving niet altijd mogelijk zijn. In de verschillende documenten geven we dan 

volgordelijkheid en inbedding aan.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over De Doetinchemse Keuze -  Het Vervolg, 

voortgangsrapportage; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

1. De maatschappelijke effecten van de Doetinchemse aanpak van de transities te 

gaan monitoren met behulp van de bijvoorbeeld de volgende punten: 

a) Inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de inwoners (per wijk)  

b) Inzicht in de mate van participatie van de inwoners (per wijk)  

c) Inzicht in de mate van zelfredzaamheid (per wijk) 

d) De score voor sociale cohesie in de wijk/ buurt  

e) De mate waarin ondersteuningsvragen worden opgelost in de nulde en eerste lijn 

f) Het aantal inwoners dat een beroep doet op de buurtcoach 

g) Het aantal inwoners dat een beroep doet op de (door de gemeente gefinancierde) 

tweede lijn 

h) De ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein. 

2. De resultaten die hierbij horen vast te stellen in het beleidsplan. 

3. Een veranderstrategie uit te werken en tegelijkertijd met het beleidsplan aan de 

raad ter besluitvorming aan te bieden. 

 

Inhoudelijke voortgang  

4. Bijgaande voortgangsrapportage ter kennisgeving aan te nemen.  

5. Het beleidsplan voor juli 2014 uit te werken en aan de raad ter besluitvorming aan 

te bieden. 

6. In dit beleidsplan aan te geven hoe we de ondersteuning vorm willen gaan geven 

en voor wie. 

7. Dit beleidsplan uit te werken volgens de denklijnen in deze voortgangsrapportage. 

 

Financiële kaders 

8. Binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven door in te zetten op: 

a) Inzet van nieuw voor oud bij de aanstelling van de buurtcoaches 

b) Het voorkomen van instroom in ondersteuning door een sterk netwerk en 

toegankelijke voorzieningen 

c) Het verminderen van volume en kosten van professionele ondersteuning door ‘het 

gewone leven’ en mantelzorg, het vervangen van duurdere ondersteuning en het 

vervangen van individuele door groepsarrangementen 

d) Het verlagen van tarieven van aanbieders 

e) Het behalen van efficiency winst door minderoverlap van hulpverlening en minder 

coördinatie en vervoerskosten. 

Fasering 

9. Nieuwe instroom van cliënten te behandelen volgens de werkwijze van de 

Doetinchemse keuze.  

10. Dit ook te doen voor cliënten van wie de indicatie afloopt op 1 januari 2015. 

Daarbij rekening houden met het overgangsrecht. 
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Juridische entiteit 

11. Conform eerdere besluitvorming voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie, waarin 

o.a. de buurtcoaches landen, de juridische entiteit van een (overheids)BV te 

kiezen. 

Planning 

12. Bijgaande planning vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 24 april 2014, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 

 


