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Amendement: Sociaal Domein, dat kan ook anders!

De raad van Doetinchem, in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019,

gelezen het raadsvoorstel Keuzerichtingen bezuinigingen,

overwegende dat:
• ook de gemeente Doetinchem er niet aan ontkomt to bezuinigen en keuzes to maken;

constaterende dat:
• de beste manier om kostenbesparing to realiseren is zaken anders to gaan organiseren;
• de overbodige bureaucratie in het sociaal domein moet worden bestreden;
• er in - en buiten Doetinchem verschillende partijen actief zijn die een innovatief zorgaanbod

hebben ontwikkeld of willen ontwikkelen (te denken valt aan concepten die werken met
outcomefinanciering, inbesteding tussen aanbieders, andere vormen van indiceren met
minder verantwoording, housing first etc.);

• deze partijen (financiele) ruimte nodig hebben om to experimenteren en to implementeren;
• er in de keuzerichtingen weinig tot niets terug to vinden is over innovatie in het sociaal

domein.

besluit:

Dictumpunt 1 to vervangen door:
1. De Keuzerichtingen bezuinigingen vast to stellen als invulling van de taakstellende stelpost

keuzerichtingen in de begroting 2020 -2023 en daarbij punt 44 van de Keuzerichtingen aan
to vullen met:
a) Het projectbudget Taskforce Sociaal Domein in 2020 incidenteel op to hogen met

€ 100.000 en vanaf 2021 met € 50.000 per jaar (structureel);



a) De Taskforce Sociaal Domein opdracht to geven vorm en inhoud to geven aan
(financiele) ruimte voor experimenten met en implementatie van een innovatief
zorgaanbod;

b) Daartoe in Doetinchem, de Achterhoek en daarbuiten actief op zoek to gaan Haar
partners die hier een bijdrage aan kunnen leveren;

en gaat over tot de orde van de dag.
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