
1

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA  DOETINCHEM

Onderwerp: Beleidsplan 2013-2016 en bijbehorende begroting

Doetinchem, 4 juni 2013

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

In 2009 hebben wij voor het laatst van de gemeenten Doetinchem, Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk in het kader van de
WMO subsidie ontvangen. De reden hiervoor is dat wij op dat moment een aanzienlijk
vermogen hadden opgebouwd uit niet WMO-gelden. Daarom hebben wij besloten onze
maatschappelijk verantwoording te nemen en voor de jaren 2010-2013 geen beroep op
gemeenschapsgeld te doen. Dit is met deze gemeenten uitdrukkelijk gecommuniceerd om aan
te geven dat wij na deze periode indien noodzakelijk wel weer een beroep doen op een
gemeentelijke bijdrage uit de WMO-gelden. Wanneer het mogelijk is verzoeken wij ook
fondsen een bijdrage te leveren aan onze activiteiten. Zo hebben wij o.a. in 2012-2013 gelden
ontvangen van het VSB Fonds en Fonds Nuts Ohra voor het project Ervaringswijzer in de
Achterhoek. Daarnaast ontvangen wij momenteel geringe inkomsten uit PGB.

Op 8 april 2013 hebben wij ons beleidsplan 2013-2016 en de hierbij behorende begroting
vastgesteld.
Dit beleidsplan heeft als doel:

• Potentiële financiers te informeren over de plek die wij innemen en in de toekomst
willen innemen. Met deze informatie kunnen de hierboven genoemde gemeenten
vaststellen of en hoe zij ons bijdragen aan de uitvoering van het WMO-beleid voor
haar inwoners.

• Collega-instellingen en samenwerkingspartners te informeren over deze huidige en
toekomstige positie zodat meer afstemming mogelijk wordt.

• Vrijwilligers, medewerkers, deelnemers en bestuur op basis van een gedeelde visie op
werkwijze, doelen en toekomst richting te geven voor de aangegeven beleidsperiode.

Zoals u in dit plan kunt lezen bewegen wij ons op de prestatievelden van de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning). Wij zijn in dit kader voor de gemeenten een goede partner
in de uitvoering van deze wet waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.
Daarnaast bieden wij de gemeenten kansen in het kader van de decentralisatie van de
begeleiding naar de WMO om bij ons op lokaal niveau ondersteuning bij zelfredzaamheid en
participatie die dichtbij de doelgroep ligt te organiseren. Door de verbindingen die wij leggen
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met andere partijen en domeinen, zoals re-integratie, samenwerkingspartners en/of WMO-
voorzieningen, wordt de begeleiding of coaching zoals wij dat noemen doelmatig en effectief
georganiseerd.

Onze manier van werken leidt tot resultaat en is relatief goedkoop, zeker in verhouding tot
onze werkwijze. Ons werk heeft een preventief karakter dat doorwerkt in minder
zorgconsumptie, dus minder kosten. Het unieke van onze stichting is dat wij werken vanuit
empowerment met zelfsturende teams en vanuit ervaringsdeskundigheid. Daarnaast zijn wij
laagdrempelig en kan men zonder indicatie bij ons terecht. Dit vaak in tegenstelling tot andere
instellingen.

Wij richten ons met onze projecten/producten op de inwoners van bovengenoemde
gemeenten. Het is echter voor ons zowel organisatorisch als financieel gezien niet haalbaar
om in overleg te treden met bovengenoemde gemeenten. Met betrekking tot onze aanvraag tot
exploitatie financiering in het kader van de WMO richten wij ons daarop tot u als centrum
gemeente.

Ingesloten doen wij u toekomen ons Beleidsplan 2013-2016 en de daarbij behorende
begroting met het verzoek in het kader van de WMO ons hiervoor gelden ter beschikking te
stellen.

Op korte termijn zullen wij hierover met uw wethouder Wilschut in overleg treden. Voor de
goede orde delen wij u mee dat wij wethouder Wilschut onderhands reeds in het bezit hebben
gesteld van genoemd beleidsplan.

Verder delen wij u mee dat wij een afschrift van deze brief separaat hebben verzonden aan de
colleges van bovengenoemde gemeenten, de Sociale Raad van de gemeente Doetinchem en de
andere WMO-raden in genoemde gemeenten. Voor de Sociale Raad van de gemeente
Doetinchem houden wij op 4 juli a.s. een presentatie over onze werkzaamheden.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
Stichting Cliënten Initiatieven

Namens het bestuur,

Herman Lensink (voorzitter)
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