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bijlage

Geachte voorzitter, leden van de Sociale Raad, VERZONDEN 1 9 NOV. 2019

Wij hebben kennis genomen van uw advies d.d. 30 oktober jl. over de inhoudelijke 
wijzigingen inzake de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Verordening 
Jeugdhulp gemeente Doetinchem 2020 en de beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning, beleidsregels Beschermd Wonen en beleidsregels Jeugdhulp gemeente 
Doetinchem 2020.

We zijn blij te horen dat u de overleggen in kleinere groepen als goed en vruchtbaar heeft 
ervaren. We waarderen het feit dat u dit benoemt en willen u laten weten dat dit 
wederzijds is.

In het algemeen adviseert u ons over de volgende onderwerpen:

Ad 1. Zorg dragen voor publieksvriendelijke vooriichting over de spelregels en goede 
vindbaarheid van deze vooriichting, de verordeningen en de nadere regels 
Met de nieuwe verordeningen en beleidsregels hebben we de teksten waar mogelijk 
compacter en beter leesbaar gemaakt. U geeft aan dat voorlichting over de verordeningen 
en beleidsregels maatwerk moet zijn. We realiseren ons dat we de verantwoordelijkheid 
hebben om zorg te dragen voor heldere communicatie omtrent de verordeningen en 
beleidsregels voor iedereen. Onder andere met cliëntondersteuning leveren we een 
bijdrage aan het voorzien in die voorlichting op maat. Niettemin realiseren we dat het 
vraagstuk omtrent communicatie een grotere is en zullen hier blijvend aandacht voor 
houden. U staat ook stil bij de vindbaarheid van de stukken. We zullen ons ervoor inzetten 
om de stukken op onze eigen website goed zichtbaar en vindbaar te plaatsen.

Ad 2. Nagaan hoe de administratieve regeldruk verminderd kan worden en onderzoek 
naar samenwerking met de gemeente
We begrijpen uw zorg omtrent de berichten over de administratieve druk, waar u met 
betrekking tot de beleidsregels Jeugdhulp ook naar verwijst met het onderzoek van 
Berenschot. We blijven streven naar een goede balans tussen enerzijds de (administratieve) 
verantwoording en anderzijds de tijd voor de cliënt, waarbij de kwaliteit van zorg altijd 
voorop staat. Ook biijven we ons inzetten voor een goede samenwerking tussen gemeente 
en zorgaanbieders. Voor wat betreft de administratieve lasten voor aanbieders is bekend 
dat de huidige inkoopsystematiek hierin het nodige vraagt. Bij het uitwerken van de Visie 
op inkoop vanaf 2021 worden administratieve lasten, zowel wor de toegang als 
aanbieders, meegenomen als belangrijk aandachtspunt.
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Ad 3. Evaluatie
Het huidige beleidskader Sociaal Domein Doetinchem heeft een looptijd 2017-2020. De 
komende periode gaan we bekijken op welke wijze we een evaluatie vorm gaan geven en 
op welke wijze u daarbij betrokken wordt. Ook wordt u jaarlijks betrokken bij de 
beleidswijzigingen in de verordeningen en beleidsregels. Aldus vinden er ook op deze 
momenten bijstellingen en evaluatie van beleid plaats.

Daarnaast adviseert u ons per onderdeel over de volgende onderwerpen:

Verordening maatschappelijke ondersteuning
Ad 4. Onderzoek naar doorlooptijden en de organisatie van het proces 
Indien er concrete signalen zijn waarbij een besluit te laat wordt genomen of uitblijft, dan 
vernemen zowel wij als het Buurtplein deze graag. Het streven is uiteraard dat 
besluitvorming zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

Ad 5. Verlengen van de termijn voor het opstellen van het persoonlijk plan (artikel 3)
Na de melding heeft de cliënt de mogelijkheid binnen zeven dagen een persoonlijk plan te 
overhandigen, al dan niet met onafhankelijke cliëntondersteuning. Op dit moment 
hebben we geen signalen dat deze termijn niet voldoende is. Verlengen van de termijn 
kan effect hebben op de doorlooptijden. Bij bijzondere situaties kan zo nodig maatwerk 
worden geboden.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
Ad 6. Definitie jeugd -en gezinswerker apart opnemen
U merkt terecht op dat de jeugd -en gezinswerker een specifieke functie heeft. We 
hebben er echter voor gekozen enkel definities in dit artikel op te nemen die ook als 
begrip in de tekst voorkomen. Dit is niet het geval voor jeugd -en gezinswerker. De jeugd 
-en gezinswerker valt wel onder de definitie 'medewerker van het buurtplein' omdat de 
jeugd -en gezinswerker bevoegdheid heeft om een voorziening te verstrekken op basis 
van de Wmo.

Ad 7. Cliëntondersteuning zoals genoemd in artikel 2 ook in artikel 3 van de Verordening 
opnemen
In de verordening is de wettelijke verplichting met betrekking tot cliëntondersteuning 
opgenomen. Deze verplichting is nader uitgewerkt in de beleidsregels. We zijn van 
mening dat we hiermee een compacte en volledige omschrijving hebben opgenomen.

Ad 8. Paraat hebben van breed palet aan ondersteuningsmogelijkheden tijdens het eerste 
gesprek
We zijn het met u eens dat het belangrijk is om een breed palet aan 
ondersteuningsmogelijkheden in beeld te hebben. Dit heeft dan ook onze aandacht. 
Daarnaast wordt door de medewerker van het Buurtplein tijdens het eerste gesprek een 
breed scala aan mogelijkheden besproken met de cliënt.

Ad 9. Verantwoordelijkheid van de gemeente bij het aflopen van de indicatie (artikel 6).
Dit punt noemt u ook onder beleidsregels Jeugdhulp (artikel 13).
U stelt terecht dat we uitgaan van de zelfredzaamheid van de cliënt, dit hebben we dan 
ook zo in de beleidsregels opgenomen. De medewerkers van het Buurtplein bieden 
maatwerk indien daartoe bij het aflopen van de indicatie aanleiding voor is.

Beleidsregels Jeugdhulp
Ad 10. Zorgen over het functioneren van de spelregels binnen het beleid rond de 
jeugdzorg
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Het is een (landelijk) gegeven dat de budgetten voor Jeugdhulp onder druk staan en dat 
hiermee ook de regeldruk een punt van discussie is. Uiteraard zijn we ook in Doetinchem 
ons hier terdege van bewust en heeft dit onze aandacht. Graag verwijzen we verder ook 
naar onze reactie bij 2.

Beleidsregels Beschermd Wonen
Ad 11. Toevoegen van een overzicht van aanbieders die een contract hebben binnen regio 
Achterhoek
De lijst met aanbieders kan wijzigen gedurende de looptijd van de beleidsregels, dit 
betekent dat de informatie niet actueel en mogelijk onjuist is. Aldus vinden we het niet 
wenselijk om een dergelijke lijst als aanhangsel toe te voegen. Wel willen we aan u 
meegeven dat er een zo actueel mogelijke lijst van gecontracteerde aanbieders te vinden 
is op de website van het sociaal domein Achterhoek (www.sociaaldomeinachterhoek.nl) 
onder 'verwijzer'.

Ad 12. Actie met betrekking tot omklapwoning
Wij verwachten, dat er in 2020 een toename zal zijn voor het product omklapwoning. 
Vanaf 1 januari 2020 gaan de werkafspraken over uitstroom uit beschermd wonen in. 
Hierbij worden cliënten ruim een halfjaar voor uitstroom uit 24 uurszorg voorbereidt tot 
deze ambulante woonvorm. Daarbij kan de omklapwoning ingezet worden, waarbij de 
woning na een jaar op naam van de cliënt komt.

Ad 13. Herformulering van de tekst in het inkoopdocument (artikel 2.3.2)
Wij volgen uw advies. Zoals u terecht aangeeft staat dit op dit moment opgenomen in het 
inkoopdocument. Uw aanvulling wordt dan ook op ter overweging meegenomen bij de 
eerstvolgende mogelijkheid om wijzigingen door te voeren in het inkoopdocument.

Ad 14. Benoemen van sociaal netwerk, familie, mantelzorg (artikel 5.1.1 lid 1 en 8)
Wij volgen uw advies met betrekking tot artikel 5.1.1. lid 1. Zoals u terecht aangeeft staat 
dit op dit moment opgenomen in het inkoopdocument. Uw aanvulling wordt dan ook op 
de lijst gezetter overweging om te wijzigen in het inkoopdocument. Met betrekking tot 
artikel 5.1.1 lid 8 merken we op dat deze bepaling gericht is op de eisen aan de aanbieder 
en is het benoemen van het sociale netwerk, familie en mantelzorgers niet aan de orde.

Ad 15. Aanvulling artikel 5.2.1 
We zullen dit opnemen zoals u voorstelt.

Wij danken u voor uw constructieve bijdrage en wij rekenen erop u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, f J
burgemeester en wethoudVs van Doetinchem,
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