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Bijlage II   
Bij raadsvoorstel „Toekomst bestuurlijke en ambtelijk samenwerkingen‟ 

 

 

Samenwerkingen 
Geen uitputtend overzicht, ter illustratie 

 

 

Sociaal domein 

WMO 

 

 Stuurgroep Menzis. Daarin werken we samen met Enschede, Hengelo en SDOA om de 

collectieve zorgverzekering voor minima (in Doetinchem GemeentePolis) goed te 

regelen voor de regio‟s Twente en Achterhoek. 

 De beleidsmedewerkers volksgezondheid van de 8 regiogemeenten vormen de 

“werkgroep volksgezondheid Achterhoek”. De werkgroep is in het leven geroepen 

omdat de GGD regio met 22 gemeenten te groot is om tot onderlinge afstemming te 

komen. In 2012 heeft de  voorbereiding van de beleidsnota volkgezondheid plaats 

gevonden. De nota is regionaal met lokale inkleuring. NB Deze notitie is helaas nog 

niet in elke andere gemeente vastgesteld. 

 Daarnaast is er sinds kort afstemming/uitwisseling met de regionale uitvoeringsagenda 

sport. Tot slot bereidt de werkgroep regulier de stukken voor van het ambtelijk 

overleg met alle 22 GGD gemeenten.  

 Buurtcoach: (prille) samenwerking met Bronckhorst m.b.t. de aanpak samenwerking 

buurtcoach/generalist met huisartsen. Dit samenwerkingsverband is er ook op het 

gebied van jeugd. 

 Vrijwilligerswerkbeleid en mantelzorgondersteuning (Prestatieveld 4 Wmo). Er is geen 

regulier regionaal overleg of samenwerking dat specifiek over dit vakgebied gaat. Wel 

bilateraal contact wanneer de behoefte wordt gevoeld. Er is wel regulier overleg met 

de regionale instellingen die zicht richten op mantelzorgondersteuning (VIT, MEE, 

GGNet). 

 Regionale afstemming aanbesteding en regionaal inkopen huishoudelijke hulp en 

hulpmiddelen Wmo. 

 Ook het contractmanagement voor de hulpmiddelen Wmo wordt regionaal afgestemd 

en uitgevoerd. 

 De aanbesteding van de regiotaxi is regionaal opgepakt. 

 Recent is het onderzoek naar integrale basismobiliteit (leerlingenvervoer, awbz-

vervoer en wsw-vervoer regionaal opgepakt. Dit onderzoek loopt nog.  

 Het recent verschenen onderzoek naar de maatschappelijke participatie van onze 

burgers is ook regionaal opgepakt (met 5 vijf van de 8 gemeenten). 

 Poho (portefeuillehoudersoverleg) Sociaal waarin alle acht gemeenten voor het sociaal 

domein zaken op elkaar afstemmen. Ter voorbereiding op dit Poho is er een regionaal 

ambtelijk overleg (AO Wmo en Volksgezondheid, voorheen het Wmo-vakberaad) 

 Regionale werkgroep Awbz, regionale ambtelijke werkgroep om de gevolgen van het 

overgaan van de deel van de Awbz-taken naar de gemeente te bespreken en af te 

stemmen. 

 Voor de opzet/vulling De digitale sociale kaart (www.zorgplein.doetinchem.nl) is nauw 

samengewerkt met regionale partners. 

http://www.zorgplein.doetinchem.nl/
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 Vanuit het zorgplein wordt actief kennis en capaciteit geleverd voor de werkplaats 

Innovatieve Duurzame Economie van de Achterhoek Agenda 2020 om zorg innovaties 

te ontwikkelen die de zorgkosten doen verminderen, de kwaliteit van de zorg 

verbeteren en waarmee het Achterhoekse bedrijfsleven een verdienmodel kan 

ontwikkelen. 

 

MO/ W&I 

 JOUW Unit: Een regionaal jongerenloket voor alle vragen door,voor, van en over 

jongeren tussen 16-27, met of zonder startkwalificatie (MBO-niveau 2 of HAVO). 

Vanuit W&I Doetinchem worden de (RMC)trajectbegeleiders dagelijks aangestuurd 

voor de gemeenten: Aalten, Bronchhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland en 

Oude IJsselstreek. Voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gebeurt 

de dagelijkse aansturing door de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Oost en West 

Achterhoek overleggen maandelijks om de processen goed met elkaar af te stemmen. 

Onder JOUW Unit vallen de wettelijke taken voor Leerplicht voor 16 en 17 jarigen in 

het MBO, Kwalificatieplicht voor jongeren zonder startkwalificatie, RMC- taken voor 

Voortijd Schoolverlaters (Vsv‟ers) en advies over scholing, werk, inkomen (uitkering). 

Dit loket is centraal te vinden bij het Werkplein (Doetinchem) en Loopbaanpleinen 

(Doetinchem en Winterswijk) en de uitvoering vindt lokaal plaats. JOUW Unit is dus 

te vinden ook bij de gemeentelijke sociale diensten, maar ook lokale CJG‟s. 

 Regionale Agenda kwetsbare jeugd: Op regionaal niveau worden in goed overleg 

afspraken gemaakt betreffende kwetsbare jeugd (0-27 jaar). Er is een groot aantal 

agendapunten geïnventariseerd en werkgroepen gevormd met regionale 

vertegenwoordigers die dieper op de agendapunten ingaan. Regelmatig vindt een 

terugkoppeling plaats van de trekkers van alle agendapunten en vertegenwoordigers 

van de doelgroepen in de regio. 

 Voorlopersproject Achterhoek: Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd: Dit is een 

pilot project vanuit de drie ministeries OCW, SZW en VWS. Hoofdonderwerp is de 

aansluiting van school naar werk en ook werklozen terug te leiden naar school. Dit 

project kent 4 deelprojecten: 

 combinatie-arrangementen onderwijs en zorg (trajectbegeleiders op school) 

 Verbeteren van de soepele overgang van school naar werk 

 Overgang van werkzoekend naar school: organiseren van gezamenlijke intake 

 Realiseren van bijzondere vormen van onderwijs en bijzondere groepen 

studenten 

Er wordt in werkgroepen met vertegenwoordigers van de regio gewerkt en wordt 

regelmatig centraal gerapporteerd en teruggekoppeld. 

 Jongerenvouchers: In het kader van de Actieplan Jeugdwerkloosheid is een project 

gestart om totaal 50 jongerenvouchers uit te geven voor werklozen Achterhoekse 

jongeren die een baan vinden voor minimaal 12 uur per week voor tenminste 6 

maanden. Dit is een project van POA, FNO NCW en JOUW UNIT. De coördinatie 

en administratie van dit project ligt centraal bij JOUW Unit, maar de contacten 

worden lokaal gelegd. Dit wil zeggen bedrijven en jongeren in het gebied van SDOA 

door SDOA worden benaderd en voor het gebied van ISWI geldt dat deze door 

medewerkers van ISWI worden benaderd. De rest zonder start kwalificatie pakt 

JOUW Unit (aangestuurd door W&I Doetinchem) en met startkwalificatie pakken 

medewerkers van WESP. Centraal worden deze mensen gefaciliteerd met planning en 

standaard documenten voor de uniforme communicatie (POA verzorgd de standaard 

documenten omdat POA belast is met de communicatie van dit project). De startsein 

voor dit project is afgegeven tijdens de werk 3-daagse van UWV op 14 oktober j.l. en 
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wekelijks vindt overleg en afstemming plaats tussen JOUW Unit, SDOA, ISWI en 

WESP. De eerste jongerenvoucher zal op 14 november a.s. uitgereikt worden. Dit is 

een heel intensief project. 

 LZN: Vanuit de lokale zorgnetwerken ( LZN) komen we viermaal per jaar bij elkaar 

met alle acht achterhoekse gemeenten voor overleg. 

Om gezamenlijke ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. 

 Maatschappelijke opvang en OGGz: Zoals bekend hebben wij als Centrumgemeente 

voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg veel contact met de 

regiogemeenten over dit onderwerp (de OGGz, openbare geestelijke 

gezondheidszorg). Het is geen samenwerkingsverband, maar als centrumgemeente 

overleg je wel over de uitvoering van het beleid.  

 Verder zijn we als uitvoeringsonderdeel van het OGGz-beleid ook bezig met de 

Regionale agenda kwetsbare jongeren. Er is een agenda opgesteld, waarin veel 

onderwerpen uitgevoerd worden ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg.  

 Passend Onderwijs:  regionale werkgroep voor de west Achterhoek (Oude 

IJsselstreek, Montferland, Doesburg, Bronckhorst en Doetinchem) 

 Jeugdmaatschappelijk Werk VO: Pilot samen met Oude IJsselstreek – op dit moment 

wordt de uitrol onderzocht met de gemeenten Montferland, Doesburg, Bronckhorst. 

 Maatschappelijke Stages:  Winterswijk, Aalten, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en 

Doetinchem. 

 CJG website: regio Achterhoek. 

 Jeugdgezondheidzorg Yunio: gezamenlijke afspraken met de regio Achterhoek, Lochem 

en Zutphen. 

 Aanbod van instellingen wordt besproken met collega‟s van AO jeugd/onderwijs. (regio 

Achterhoek). 

 Regionale Agenda Kwetsbare Jeugd: regio Achterhoek. 

 

 

W&I  

Doetinchem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitrol van regionaal 

arbeidsmarktbeleid. We doen dat op de volgende manier: 

 We hebben de beleidskaders voor de Participatiewet regionaal gevormd en 

vastgesteld, dit willen we uitbreiden met regionaal arbeidsmarktbeleid. 

 We onderzoeken harmonisatie backoffices met de 8 Achterhoekse gemeenten 

 We werken in een werkgroep regionale werkgeversdienstverlening uit met de 8 

Achterhoekse gemeentes, W&I en Economie, UWV Graafschapcollege, HAN, 

Wedeo Hameland en werkgevers. 

Daarnaast: 

 Handhaving doen we in samenwerking met Bronckhorst, Montferland, ISWI en 

Doetinchem. 

 Regionale RMC taken voert W&I uit (verderop vind je een nadere uitwerking). 

 Het werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband met Montferland, 

Bronckhorst, Doetinchem, Wedeo en UWV. 

 Actieplan jeugdwerkloosheid trekken wij regionaal. 

 ABU, ontsluiten werkzoekenden bestand trekken wij regionaal. 

 Sectorplannen trekken wij regionaal. 

 Zoekperiode van werkzoekenden aan de poort hebben we in samenwerking met 

Montferland, Bronckhorst en Doesburg ontwikkeld. 
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 Actieplan Jeugdwerkloosheid (2 keer) 

 Aanvraag ESF jeugd (2 keer) 

 Gezamenlijke opzet beleidsplan Participatiewet 

 Jongerenvouchers 

 Project Integrale Trajectbegeleiders 

 Project Anton Tijdinkschool 

 Sectorplan Zorg en Welzijn 

 Aanschaf camerawagen  

In algemene zin: er is een maandelijks overleg met alle regiogemeenten voor beleidsafstemming 

op het gebied van Werk en Inkomen. 

 

 

Fysiek 

BUHA  

 Waterschap: project renovatie gemalen -> waterschap levert specifieke kennis 

pompen, hydraulica en electrische installaties 

 Riolering:  Gezamenlijke aanbesteding met gemeenten oude IJsselstreek en 

Montferland voor het reinigen en inspecteren van riolering 

 Gezamenlijke aanbesteding met gemeenten oude IJsselstreek en Montferland voor het 

relinen van riolen 

 Kennisdeling met regiogemeenten door middel van Technisch overleg Rioolbeheerders 

(TOR) 

 Kennisdeling met regiogemeenten door middels van vakberaad water 

Samenwerkingsverband afvalwaterteam Etten (gem. Doetinchem, OIJ, Montferland en 

het waterschap) 

 Openbare verlichting: Onderhoud openbare verlichting is gezamenlijk aanbesteed met 

OIJ en Montferland voor 3 jaar kennisdeling dmv platform IGOV (intergemeentelijk 

overleg openbare verlichting) 

 Kabels en leidingen: Kennisdeling dmv platform UNOG (uniformiteit netbeheerders 

oost gelderland) 

 Wegen: Regionaal overleg wegbeheerders: afstemming wegomleidingen, inrichting, 

kennisdeling etc. 

 
FO 

 Algemeen: Door FO wordt al enige jaren samengewerkt met enkele regiogemeenten. 

Medewerkers van FO (IB en Projectbureau) zijn vanaf 2012 gedetacheerd bij gemeente 

Oude IJsselstreek (loopt ook in 2014 weer door) en in opdracht van de gemeente 

Doesburg zijn enkele civiele projecten uitgevoerd. Doetinchem en Doesburg werken 

samen bij de invoering van het project Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT). In 2013 zijn de eerste stappen gezet in de samenwerking met de gemeenten 

Bronckhorst en Montferland. 

 Regiogemeenten. Sinds enige jaren zijn Doetinchemse projectleiders en –

ondersteuners werkzaam bij Oude IJsselstreek (detachering). Zij functioneren daar 

naar volle tevredenheid. Mede door hun ambassadeursrol is onze inzet inmiddels 

verbreed voor deze gemeente. Ook andere functies worden nu gevraagd, bijvoorbeeld 

vanuit ons ingenieursbureau.  

 Doetinchem heeft een eigen ingenieurs- en projectbureau. Dat is uniek voor een 

gemeente in de Achterhoek. Er is een behoorlijke vraag vanuit regiogemeenten naar de 

kennis en expertise van ons ingenieurs- en projectbureau. Vanaf 2012 zijn diverse 
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projecten uitgevoerd in Doesburg (diverse projecten) en Oude IJsselstreek 

(detachering). Deze samenwerking levert zoals gezegd ook extra werk op voor het 

ingenieursbureau (tekenwerk, landmeetkundig werk, bestek, begroting etc.). De 

(loon)kosten worden bij onze buurgemeenten in rekening gebracht en dragen bij aan 

onze omzettaakstelling. Wij zullen deze samenwerking in 2014 voortzetten en waar 

mogelijk versterken. Ook zullen wij in 2014 onze eigen landmeetkundige dienst verder 

gaan promoten en inzetten voor meetwerk bij onze buurgemeenten, waterschap etc. 

 In 2013 is voor het eerst samengewerkt met de gemeenten Bronckhorst en 

Montferland.  In Bronckhorst gaat het om het project “revitalisering 

bedrijventerreinen”. Dit is een meerjarig project en de eerste fase komt in 2014 in 

uitvoering. Ook is een start gemaakt met de samenwerking met Montferland. 

Momenteel is een proefproject in uitvoering waarbij Doetinchem voor Montferland 

tekenwerkzaamheden voor bestemmingsplannen verricht. Bij goed resultaat zal dit in 

2014 worden vervolgd. Ook gaan wij binnenkort landmeetkundige werkzaamheden 

voor civiele projecten in Montferland verrichten. 

 Er zijn ook medewerkers van andere gemeenten bij ons werkzaam. Vanuit 

Bronckhorst is een projectleider bij het Projectbureau gedetacheerd. En vanuit Oude 

IJsselstreek is een toezichthouder bij het Ingenieursbureau gedetacheerd vanwege de 

vele projecten die momenteel binnen onze gemeente in uitvoering zijn. 

 

Wonen en bedrijven 

 Omgevingsdienst Achterhoek ( Oda – uitvoeringsdienst op gebied van 

milieuvergunningverlening en toezicht/handhaving ). 

 Platform onderwijs en arbeidsmarkt Achterhoek 

 Samenwerkingsverband Doetinchem- Oude IJsselstreek- Bronckhorst- Montferland 

inzake realisering/verkoop kavels A18 bedrijvenpark en Ebt ( Montferland ).  

 

 

Bedrijfsvoering 

 Met de gemeente Doesburg werken we samen op het gebied van applicatiebeheer. 

Nieuwe ontwikkelingen worden altijd samen opgepakt en ingevoerd. Ook zijn er nu 

gesprekken met SDOA om bij de samenwerking met Doesburg aan te sluiten. Dit is 

geen officieel samenwerkingsovereenkomst. 

 Fraudepreventie. Met de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, 

Bronckhorst maken we gezamenlijk gebruik van elkaars kennis en hulpmiddelen. Ook 

samen beleid gemaakt m.b.t. observaties. Dit is in 2013 structureel van aard geworden. 

Geen officiële samenwerkingsovereenkomst. 

 Huisvestingstaakstelling verblijfsgerechtigden. Regionale samenwerking bestaat tussen 

de gemeente Doetinchem, Deventer, Apeldoorn, Voorst en Zutphen op het gebied 

van de realisatie van de huisvestingstaakstelling verblijfsgerechtigden en alles wat 

daarmee samenhangt (Logo/DT&V/ COA). 

 De gemeenten Doetinchem, Aalten, Doesburg en Oude IJsselstreek hebben een 

gezamenlijke ICT- infrastructuur. Het beheer van deze infrastructuur (1300 

werkplekken) wordt vanuit een gezamenlijke beheerorganisatie verzorgd. De 

organisatorische vorm van deze samenwerking kan worden gekenschetst als het 

centrum- gemeente model. De kostenverrekening verloopt via zgn SLA‟s. 

 Doetinchem, Aalten en Doesburg staan ook aan de vooravond van het realiseren van 

een gezamenlijke mobiele- en vaste telefonieomgeving. Dit betekent dat ook 

“telefonie”in beheer komt binnen de samenwerking.  
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 Voor de ondersteuning van zijn primaire processen maken de gemeenten Doetinchem, 

Oude Ijsselstreek gebruik van eigen informatiesystemen. Tussen beide  gemeenten zijn 

er afspraken gemaakt om jaarplannen/projectplannen te delen en zo mogelijk 

gezamenlijk op te trekken.  

 Invoering van de basisregistratie BGT “basisadministratie grootschalige 

topografie”krijgt gezamenlijk vorm met Doesburg. Na verzameling van de gegevens zal 

er een start worden gemaakt om te komen tot een gezamenlijke beheeromgeving 

 Binnen de regio Achterhoek is een inkoopsamenwerking neergezet. Deze 

samenwerking krijgt vorm via het zgn artikelgroepmanagement. Dit betekent dat een 

inkoper van de samenwerking zich richt op de inkoopactiviteiten van een artikelgroep. 

Hierbij wordt jaarlijks bepaald wat gezamenlijk in de markt wordt gezet. 

 De behandeling van bezwaar- en beroepsschriften vindt plaats in een gezamenlijke 

commissies van Doetinchem/oude Ijsselstreek. De ondersteuning van de commissies 

komt vanuit beide gemeenten. 

 

 

Gemeentewinkel 

 Gemeente Lochem: incidentele uitwisseling van tic personeel. Medewerkers van 

Lochem hebben bij ons het tic vervangen tijdens onze vitaliteitsworkshop. 

Medewerkers vanuit [gD] hebben in Lochem het tic vervangen tijdens een overleg. Met 

gesloten beurs en goede ervaringen. Verwachting is dat dit een werkbare werkwijze is. 

 RNI: 9 december gaat de RNI van start. Medewerkers die deze taak gaan uitvoeren zijn 

inmiddels opgeleid en hebben allemaal hun certificaat behaald. Het betreffen 10 

medewerkers. Dit aantal is mogelijk een kwetsbaar aantal op momenten van verlof, 

ziekte, etc. We hebben er collega‟s vanuit andere gemeente bijgezocht. Dit is gelukt. 

Zij gaan regelmatig (30 a 35 keer per jaar) meedraaien bij de RNI-taken. 

 We zijn met detacheringsovereenkomsten bezig met de gemeente Berkelland, Oost-

Gelre en Zutphen. (oude-ijsselstreek, winterswijk en Aalten hebben geen 

mogelijkheden). Wij leiden deze collega‟s op en faciliteren dat ze gecertificeerd 

worden. 

 

 

 

 


