
 
  
Fractie ChristenUnie-SGP: Vragen naar aanleiding van de brief van Buurtplein aan de 
ketenpartners. 
 
 
Vraag 1 

In de brief staat letterlijk geschreven dat:  
 
“Onze opdracht is veranderd. Met deze brief willen we u informeren over de veranderde opdracht 
die de gemeente Doetinchem aan Buurtplein heeft gegeven.”  
 
In de beantwoording van de vragen van de PvdA tijdens het vragenhalfuur van 25 maart jl. geeft 
u aan dat de opdracht niet veranderd is. Bent u met ons van mening dat het onduidelijk is dat dit 
wel zo in de brief staat? 

 
Vraag 2 

U geeft tijdens het vragenhalfuur aan dat de opdracht niet is veranderd. Kunt u aangeven wat er 
wél is veranderd? Waar de commotie vandaan komt? En wat de gevolgen voor de inwoners zijn?  
 
Antwoord 1 en 2 
 
De hoofdopdracht aan Buurtplein ís in 2020 veranderd. Als gemeente vinden wij het belangrijk 
dat er meer ruimte kwam voor focus op de kerntaken van zorgen voor adequate ondersteuning, 
regievoering en indicatiestelling, aangevuld met collectieve initiatieven op het gebied van 
preventie. Enkele initiatieven, die Buurtplein ook in de brief noemt, zijn daarbij beëindigd en/of 
overgedragen aan vrijwilligers of andere organisaties. Over de vernieuwde opdracht hebben wij 
u o.a. in raadsmededeling 2020-24 geïnformeerd en u kunt de brief van Buurtplein dan ook in 
die context plaatsen.  
 
De beantwoording van de vragen van de PvdA ging over één specifiek onderdeel van de 
opdracht aan Buurtplein, namelijk het aanbieden van de laagdrempelige inloopfunctie 
(=wijkcentra) in de wijken en buurten van Doetinchem. Als college vinden wij het belangrijk dat 
Buurtplein in de nabijheid van inwoners benaderbaar is en blijft. Dát onderdeel van de opdracht 
is daarom niet veranderd, en Buurtplein blijft dus actief in de wijken en buurten van 
Doetinchem, Wehl en Gaanderen.  
 
 
Vraag 3 

Wij hebben gehoord dat het ook onduidelijkheid veroorzaakt bij de buurtcoaches zelf. Bent u het 
ook met ons eens dat het goed zou zijn om in gesprek te gaan met de directeur van Buurtplein 
om dit op te helderen en duidelijk te maken aan iedereen wat wel de bedoeling is? Zo ja, kunt u 
ons de toezegging doen dat u z.s.m. in gesprek zult gaan met de directeur van Buurtplein?  
 
Antwoord 3 
Wij staan bijna dagelijks in contact met de directie van Buurtplein en hebben ook zeer 
constructieve gesprekken gevoerd over de nieuwe opdracht van Buurtplein. Uiteraard was het 
daarbij niet onze verwachting dat die vernieuwde opdracht “van vandaag op morgen” 
gerealiseerd is. Zo’n organisatorische verandering kent natuurlijk altijd een periode van enige 
onduidelijkheid en wennen aan de nieuwe situatie. Dat er enige tijd nodig is om de nieuwe 
werkwijze ook goed te laten landen in de haarvaten van de organisatie Buurtplein, staat voor 
ons dan ook buiten kijf. 
 
Daarom hebben we ook met Buurtplein afgesproken dat 2020 en 2021 overgangsjaren zijn 
waarin de interne organisatie tijd en ruimte krijgt om die transformatie invulling te geven. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat dit met een gezamenlijke inspanning gaat lukken, en zien ook 
al de eerste resultaten van de nieuwe focus op de kerntaken.  

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2020-24-Opdrachtovereenkomst-Buurtplein-gD-2020.pdf

