
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.1 

 

 Doetinchem, 8 februari 2017 

 

ALDUS VASTGESTELD 16 FEBRUARI 2017 

 

 

Vernieuwd kader De Doetinchemse Keuze 

 

 

Te besluiten om: 

1. De volgende maatschappelijke effecten en uitgangspunten ter realisatie van die effecten vast te 

stellen als het Vernieuwd kader De Doetinchemse Keuze (DDK): 

I. Maatschappelijke effect / doel DDK 

- Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet zo goed mogelijk mee in de 

samenleving. 

II. Uitgangspunten bij het realiseren van het beoogde maatschappelijke effect: 

1. We gaan uit van de eigen mogelijkheden van onze inwoners en hun omgeving. 

2. Voorop staat inzet op preventie. 

3. We realiseren laagdrempelige toegang en ondersteuning op maat. 

4. We zetten in op één huishouden, één plan, één regisseur. 

5. We werken met (regievoering door) buurtcoaches. 

6. We zetten in op zinvolle daginvulling voor iedereen. 

7. We geven ruimte voor initiatief en innovatie. 

8. We blijven binnen de beschikbare budgetten. 

2. Het college te verzoeken op basis van de lopende pilots en de evaluatie DDK 2017 een 

informatieve raadsbijeenkomst te organiseren om vervolgens een besluit te nemen over de 

scheiding in bevoegdheden tussen buurtcoaches en (wmo- en w&i-)consulenten en daarover de 

raad via een raadsmededeling te informeren. 

3. Het college te verzoeken in samenwerking met de raadswerkgroep Kaders DDK de verdere 

ontwikkeling van Wijkwerk Nieuwe Stijl te onderzoeken. 

 

Context 

Bij de behandeling van de Eerste Evaluatie DDK3 werd duidelijk dat de kaders die de raad op 

verschillende momenten gesteld heeft voor de taakdecentralisaties sociaal domein (oftewel voor 

De Doetinchemse Keuze) niet eenduidig zijn. Tijdens het gesprek tussen raad en college over de 

eerste Evaluatie DDK3 op 29 september 2016 pleitten raadsfracties voor het instellen van een 

raadswerkgroep om duidelijkheid te krijgen over die kaders. Bij raadsbesluit van 10 november 2016 is 

vervolgens de raadswerkgroep Kaders DDK ingesteld, met de volgende opdracht: 

- Helderheid brengen in de kaderstelling bij de taakdecentralisaties sociaal domein zoals die tot op 

heden is vastgesteld (zoals bij DDK1, 2 en 3): wat zijn kaders, wat zijn uitgangspunten, wat is 

uitvoering, enzovoort? 

- Op basis van die helderheid een voorstel aan de gemeenteraad doen voor een vernieuwde 

kaderstelling DDK. 

Vanuit deze opdracht is de raadswerkgroep aan de slag gegaan. Het nu voorliggende raadsvoorstel en 

de bijbehorende notitie Vernieuwd kader De Doetinchemse Keuze zijn het eindproduct van de 

raadswerkgroep. 

 

Beoogd effect 

Een heldere kaderstelling DDK, zodat voor zowel raad als college duidelijk is wat het kader is 

waarover het college zich kan verantwoorden bij de uitvoering van De Doetinchemse Keuze. 
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Argumenten 

1.1. Het vernieuwde kader DDK brengt helderheid in de kaderstelling DDK. 

De kaderstelling DDK was met het vaststellen van verschillende kaderstellende documenten 

onduidelijk geworden, doordat maatschappelijke effecten, uitgangspunten, uitvoering en dergelijke 

door elkaar liepen. Met het vernieuwde kader DDK heeft de raadswerkgroep deze bestaande 

kaderstelling eenduidig gemaakt en geactualiseerd. 

 

1.2. Het vernieuwde kader DDK maakt een duidelijk onderscheid in maatschappelijke effecten en 

uitgangspunten om die effecten te realiseren. 

Wat zijn binnen DDK de beoogde maatschappelijke effecten, wat zijn de uitgangspunten om die 

effecten te realiseren en wat zijn uitvoeringsregels? Het vernieuwde kader DDK maakt een duidelijk 

onderscheid hiertussen waarbij de uitgangspunten aangeven hoe de manier van werken vanuit DDK 

vormgegeven wordt om het beoogde maatschappelijke effect te realiseren. 

 

2.1. Pilots en de evaluatie DDK 2017 vormen de basis voor het college voor een voorstel over de scheiding 

tussen advies en besluit. 

Bij de doorverwijzing naar maatwerkvoorzieningen is een scheiding aangebracht in bevoegdheden van 

de buurtcoaches en de (Wmo- en w&i-)consulenten. De praktijk heeft uitgewezen dat deze scheiding 

tussen advies en besluit tot problemen kan leiden. Om te komen tot oplossingen hiervoor loopt een 

aantal pilots. In de loop van 2017 zijn de resultaten van deze pilots bekend en komt ook de eerste 

volledige evaluatie DDK. Op basis van pilots en evaluatie doet het college een voorstel voor 

oplossingen. Dan wordt ook eventueel het kader over het (zwaarwegend) advies van de buurtcoach 

aangepast. 

 

3.1. De introductie van wijkteams maakt verdere ontwikkeling van wijkwerk mogelijk. 

De vernieuwde kaders DDK geven aan dat ondersteuning van onze inwoners zowel samenhangend 

als dichtbij zou moeten plaatsvinden. Buurtcoaches (en met hen de wijkteams) spelen daarbij een 

belangrijke rol. Nu de wijkteams er zijn, is het misschien mogelijk om het wijkwerk in het licht van 

DDK verder te ontwikkelen. De volgende stappen zouden daarbij gezet kunnen worden: 

- Wijkteams uitbreiden met werkconsulenten. 

- Wijkteams / buurtcoaches ook verantwoordelijk laten zijn voor enkelvoudige 

ondersteuningsvragen. 

- Wijkteams laten beschikken over wijkbudgetten. 

 

3.2. Het college wordt gevraagd te onderzoeken wat de verdere ontwikkeling van wijkwerk zou kunnen zijn. 

De genoemde stappen voor een verdere ontwikkeling van wijkwerk zijn mogelijke stappen. 

Het college wordt verzocht te onderzoeken of dit ook daadwerkelijk stappen zouden kunnen zijn, of 

dat andere stappen meer wenselijk zijn. 

 

Kanttekeningen 

1.2 De raad gaat over de kaderstelling, het college over de uitwerking in concrete werkwijzen. 

In het document Vernieuwd kader DDK is steeds een toelichting bij de kaders gegeven. Dat leidt bij de 

uitgangspunten in een aantal gevallen tot een beschrijving van de huidige uitwerking van het 

betreffende uitgangspunt in een concrete werkwijze. De vaststelling van deze concrete werkwijze is 

aan het college en hoort daarmee niet tot het kader DDK. Binnen de kaders DDK kan het college 

dus besluiten tot wijziging van concrete werkwijzen. 
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Financiën 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Het vernieuwde kader DDK vormt de basis voor de evaluatie DDK die het college in het voorjaar 

2017 aanbiedt aan de gemeenteraad. 

 

Bijlage 

Notitie Vernieuwd kader DDK. 

 

 

De raadswerkgroep Kaders DDK, 

De griffier, 

 

drs. B.P.M. Janssens 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van de raadswerkgroep Kaders DDK over Vernieuwd kader De Doetinchemse 

Keuze; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t : 

 

1. De volgende maatschappelijke effecten en uitgangspunten ter realisatie van die effecten vast te 

stellen als het Vernieuwd kader De Doetinchemse Keuze (DDK): 

I. Maatschappelijke effect / doel DDK 

- Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet zo goed mogelijk mee in de 

samenleving. 

II. Uitgangspunten bij het realiseren van het beoogde maatschappelijke effect: 

1. We gaan uit van de eigen mogelijkheden van onze inwoners en hun omgeving. 

2. Voorop staat inzet op preventie. 

3. We realiseren laagdrempelige toegang en ondersteuning op maat. 

4. We zetten in op één huishouden, één plan, één regisseur. 

5. We werken met (regievoering door) buurtcoaches. 

6. We zetten in op zinvolle daginvulling voor iedereen. 

7. We geven ruimte voor initiatief en innovatie. 

8. We blijven binnen de beschikbare budgetten. 

2. Het college te verzoeken op basis van de lopende pilots en de evaluatie DDK 2017 een 

informatieve raadsbijeenkomst te organiseren om vervolgens een besluit te nemen over de 

scheiding in bevoegdheden tussen buurtcoaches en (wmo- en w&i-)consulenten en daarover de 

raad via een raadsmededeling te informeren. 

3. Het college te verzoeken in samenwerking met de raadswerkgroep Kaders DDK de verdere 

ontwikkeling van Wijkwerk Nieuwe Stijl te onderzoeken. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 16 februari 2017, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


