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Geachte heer Van der Heiden, geachte leden van de sociale raad,

Recent zonden wij uw raad de Eerste evaluate van De Doetinchemse Keuze toe. In deze eerste 
evaluatie blikt het college terug op het eerste jaar van de decentralisaties en de landing daarvan 
in de Doetinchemse samenleving.

Omdat de sociale raad een groot deel van de samenleving vertegenwoordigt die direct te 
maken heeft gekregen met deze veranderingen, vinden wij het erg belangrijk om ook u in de 
gelegenheid te stellen te reageren op de Eerste evaluatie. U bent voor het college de afgelopen 
jaren immers het belangrijkste adviesorgaan geweest bij deze veranderingen in het sociale 
domein.

Wat is de Eerste evaluatie?
De Eerste evaluatie is in beginsel bestemd als leidraad om met de gemeenteraad in gesprek te 
gaan over het gevoerde beleid, de zaken die goed gaan en de verbeterpunten samen in kaart te 
brengen. Het college kijkt aan de hand van de tien (door de gemeenteraad vastgestelde) kaders 
terug op het eerste jaar DDK. Per kader wordt steeds een drietal vragen beantwoord:

• Wat hebben we gedaan in 2015?
• Welke ontwikkelingen zien we daarbij?
• Wat gaan we doen in 2016 en verder (verbeterkansen)?

Ook kijken we terug op de conclusies van het onderzoek van het Evaluatiebureau Publieke 
Gezondheid (eveneens aan u toegezonden). Het college benoemt tevens een aantal concrete 
verbeter- en aandachtspunten.

Wat is de Eerste evaluatie niet?
De Eerste evaluatie is geen volledige doorlichting van het gevoerde beleid. Omdat de wereld 
echter niet stil staat en we gezamenlijk willen blijven transformeren heeft het college over het 
eerste jaar een evaluatie verricht. De jaren 2015 en 2016 zijn door Doetinchem benoemd als 
overgangsjaren.
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Eerste evaluatie als vertrekpunt
Het college is voorzichtig tevreden met de resultaten van het eerste jaar DDK: de transities 
zijn over het algemeen goed geland in onze samenleving en er zijn geen grote incidenten 
geweest. Daarom hebben wij op dit moment geen aanleiding gezien om beleidswijzigingen aan 
u voor te leggen.

Anderzijds zijn we ons er maar al te zeer van bewust dat de gemeente Doetinchem vanaf het 
eerste moment een verantwoordelijkheid draagt voor onze inwoners met een 
ondersteuningsbehoefte. Zoals gezegd zijn er op onderdelen echt nog zaken te verbeteren.
Dat zijn vaak dingen die in de uitvoering nog niet optimaal verlopen, waarbij de “kinderziektes” 
nog niet uit onze werkwijze en processen verdwenen zijn of waar ons beleid nog niet volledig 
uitgekristalliseerd is.

Wij realiseren ons goed dat individuele inwoners daar last van kunnen hebben (gehad) en 
werken aan oplossingen. Dat kunnen we echter alleen doen als we ook vanuit cliëntperspectief 
weten wat er speelt.

Wat vragen wij van u?
Het college verzoekt u om bovengenoemde redenen dan ook vriendelijk om vanuit de 
(gezamenlijke) cliëntgroepen kenbaar te maken of u zich herkent in de Eerste evaluatie, of, en 
waar er verbeter- en/of aandachtspunten liggen en wat (wat de SR betreft) speerpunten voor 
het college zouden moeten zijn voor 2016 en verder.

Vervolg
Het college heeft een soortgelijke vraag ook aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij verzamelen 
al deze input en zullen vervolgens afwegen op welke onderdelen dit advies overgenomen kan 
worden. Om deze input mee te kunnen nemen verzoeken wij u om uw advies voor het einde 
van het zomerreces aan ons kenbaar te maken. Vanzelfsprekend zijn de portefeuillehouders en 
ambtelijke ondersteuning ook van harte bereid om met uw raad in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Doetinchem,

burgemeester


