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Onderwerp: Evaluatie De Doetinchemse Keuze 

Portefeuillehouders: Wethouders Sluiter, Telder en Langeveld 

Datum: 7 maart 2017 

 

 

Kennis te nemen van 

de Evaluatie De Doetinchemse Keuze – “tussen transitie en transformatie in het Sociaal 

Domein” en de conclusies, zoals vastgesteld door ons college op 7 maart 2017.  

 

Context 

In de tweede helft van 2016 is er een eerste evaluatie geweest van De Doetinchemse Keuze. 

In feite was deze eerste evaluatie gericht op het jaar 2015 en de implementatie van de transitie 

van het sociaal domein binnen de gemeente Doetinchem. Daarbij werd tijdens de 

bijeenkomsten die gemeenteraad en college hebben gehouden duidelijk dat de kaders die 

vastgesteld zijn voor De Doetinchemse Keuze niet eenduidig waren. Op 10 november 2016 

hebt u vervolgens besloten om zienswijzen, suggesties en denkrichtingen mee te geven op basis 

van de eerste evaluatie van De Doetinchemse Keuze. Daarnaast hebt u op 10 november 2016 

besloten een raadswerkgroep in te stellen met de opdracht om duidelijkheid te krijgen over 

de kaders van De Doetinchemse Keuze. Dit heeft geleid tot een Vernieuwd kader 

De Doetinchemse Keuze (raadsbesluit 16 februari 2017). Dit vernieuwde kader DDK vormt 

de basis voor deze Evaluatie van de Doetinchemse Keuze, conform raadsbesluit van 16 februari 

2017.  

 

Kernboodschap 

Conclusies op basis van de Evaluatie van de Uitgangspunten  

Met de Evaluatie De Doetinchemse Keuze worden de door u vastgestelde maatschappelijke 

effecten en uitgangspunten binnen het vernieuwde kader De Doetinchemse Keuze 

geëvalueerd. Deze evaluatie vormt een onderlegger en geeft input voor het nieuwe 

beleidskader Sociaal Domein 2017-2020. In het vernieuwde kader zijn acht uitgangspunten 

benoemd. Op basis van de evaluatie van deze acht uitgangspunten hebben wij conclusies 

vastgesteld. Met deze conclusies bepalen we of we nieuwe en/of andere keuzes moeten maken 

voor ons beleid. Er zijn vijf conclusies die in het belang van de inwoners, de gemeente en 

overige betrokkenen aangegrepen moeten worden om ons beleid aan te scherpen en/of bij te 

stellen. 

 

De conclusies van de Evaluatie De Doetinchemse Keuze die wij hebben vastgesteld zijn:  

1. We zetten Preventie nog meer voorop in ons beleidskader Sociaal Domein. 
2. Uitgaan van de eigen mogelijkheden van onze inwoners en hun omgeving blijft een leidend 

principe in ons beleidskader Sociaal Domein. 
3. Inzetten op een zinvolle daginvulling voor iedereen is een basisprincipe van ons beleid 

binnen het sociaal domein en richtinggevend voor aanpalende beleidsterreinen. 

4. Het bieden van ondersteuning op maat blijft een uitgangspunt waarbij we een 

doorontwikkeling realiseren voor de toegang tot ondersteuning. 

5. De werkwijze één huishouden, één plan, één regisseur blijven we hanteren waarbij we een 

doorontwikkeling realiseren gericht op eenduidigheid in benadering en doel. 



 

 

 

 

 

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2017-25) 

 

 

Inlichtingen bij: S. Büter 

Telefoonnummer:  (0314) 377 327 

 Pagina 2 van 2 

 

   

 

6. Op basis van de evaluatie van de pilots toegang jeugd en de keuzes die nog gemaakt worden 

rondom de inrichting van taken van Buurt- en Zorgplein, komen we met voorstellen over 

de puur generalistische functie (regievoering door) buurtcoach. 

7. Vanaf 2017 zetten we meer in op het stimuleren en ruimte bieden voor innovatie en 

initiatieven gericht op de transformatie binnen het sociaal domein. 

 

Vertaling van de conclusies in het nieuwe beleidskader Sociaal Domein 

De conclusies verdienen allemaal een vertaling in het nieuwe beleidskader Sociaal Domein, 

waarbij wij de conclusies 1 en 7 hanteren voor een aanscherping van ons beleid en de 

conclusies 4, 5 en 6 nemen we mee voor een bijstelling van ons beleid. In het beleidskader 

Sociaal Domein, dat wij in een separaat voorstel aan u voorleggen, werken we de vertaling van 

deze conclusies verder uit.  

 

Voortzetting van onze ambitie voor het Sociaal Domein 

Met de conclusies op basis van de evaluatie van de uitgangspunten voor De Doetinchemse 

keuze willen wij de verdere stappen zetten om onze ambitie binnen het sociaal domein waar te 

maken. Onze ambitie is gericht op betere ondersteuning en hulp op maat voor de inwoners 

van Doetinchem. We kijken terug op twee intensieve en goede implementatiejaren waarin we 

de gedecentraliseerde taken binnen het sociaal domein in de gemeente Doetinchem hebben 

laten landen. We hebben geconcludeerd dat na 2015 ook 2016 tot overgangsjaar bestempeld 

kan worden. Dit is nodig gebleken en heeft positieve effecten gehad. Het creëren van rust en 

tijd in het proces van implementatie heeft geleid tot het op orde krijgen van zaken, het beter 

met elkaar corresponderen van systemen tussen gemeenten en aanbieders en het verbeteren 

van de regionale samenwerking. Daarbij concluderen we dat het zeker ook ten goede is 

gekomen van de inwoners. We constateren dat we een periode van verkenning, inregelen en 

ook direct zorg nemen voor onze inwoners hebben gehad. Hier hebben we adequaat 

ingespeeld op de vragen van onze samenleving. Doordat we tijd en rust hebben gecreëerd, zijn 

we in staat geweest een goede en kwalitatieve inhaalslag te maken. We hebben inkleuring en 

beeld gekregen bij de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Op basis daarvan hebben we 

gerealiseerd dat, willen we met elkaar op de Doetinchemse schaal echt het een en ander 

bereiken, we nog wat zaken moeten optimaliseren en efficiënter kunnen inrichten. 

 

Vervolg 

De uitkomsten van deze Evaluatie De Doetinchemse Keuze hebben we meegenomen in het 

opstellen van een nieuw beleidskader Sociaal Domein. Dat beleidskader leggen wij zo spoedig 

mogelijk in een separaat voorstel aan u ter besluitvorming voor. 

 

Bijlage 

Evaluatie De Doetinchemse Keuze - “tussen transitie en transformatie in het Sociaal Domein”.  


