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Beantwoording nadere vragen commissie MO 12 maart 2020 startnotitie versterking
sociale basis

Beste leden van de gemeenteraad,
Aanleiding
Op 12 maart 2020 is de startnotitie versterking sociale basis in de commissie MO besproken. Ik ben blij met de
constructieve bespreking en positieve reacties op de startnotitie. Via deze memo ga ik in op een aantal onderwerpen
waarover nadere vragen gesteld zijn in de commissie.
Vooraf wil ik u graag aangeven dat de huidige ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus van invloed
kunnen zijn op het beschreven proces rondom de sociale basis. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het houden
bijeenkomsten en de planning. We kijken hier zorgvuldig naar en zullen waar nodig maatregelen treffen. Als dit leidt
tot aanpassingen in het proces of de planning zal ik u daarover informeren.
Hoe worden inwoners en verenigingen betrokken?
U heeft aangegeven waarde te hechten aan de betrokkenheid van verenigingen zoals sportverenigingen en
verenigingen van kunst en cultuur omdat deze nu al een goede en waardevolle rol vervullen in de sociale basis. Ik
deel dit standpunt met u.
Wij gaan in gesprek met partners en inwoners. Dat doen we in twee stappen. De eerste stap is een korte digitale
uitvraag op de 10 ankerpunten. Dit wordt breed uitgevraagd, dus naast de (ca. 30-40) partners sociaal domein nemen
we daarin ook andere (gesubsidieerde) stichtingen en verenigingen als schuldhulpmaatjes, sport en cultuur mee. Als
tweede stap willen we eind april een dialoogsessie organiseren. In de digitale uitvraag nodigen we breed partijen uit
aan deze dialoogsessies deel te nemen. Zoals gezegd, beraden we ons op de vorm in verband met het coronavirus.
We kijken hoe het inwonerperspectief in deze twee stappen meegenomen kan worden. We willen daarbij ruimer op
zoek naast de “usual suspects” door via onze gebiedsmakelaars en maatschappelijk partners te zoeken naar
inwoners die in welke vorm dan ook betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen rondom de sociale basis.
Overigens zullen wij in de uitvoering en implementatie (fase 5) ook inwoners en partners betrekken. De wijze waarop
zal in de notitie ‘uitgangspunten en bouwstenen sociale basis 2021 en verder’ worden uitgewerkt.
Kan de commissie een verslag ontvangen fase 2 (inventarisatie en samen ontdekken)
Het onder 1 beschreven participatietraject zal naar de huidige verwachting eind april afgerond zijn. Ik zal u daarna via
een memo een samenvatting van de uitkomsten toesturen.
Tot slot: sturing, verantwoording en monitoring
Een van de ankerpunten in de startnotitie is de sturing, verantwoording en monitoring. Ook voor de sociale basis
willen we naar een vernieuwde wijze hiervan. De bedoeling is toe te werken naar het denken en werken vanuit
maatschappelijke opgaven en daar, met de beschikbare data, de dialoog over te voeren met partners en inwoners. In
de commissie is de concrete vraag gesteld hoe dit op dit moment bij Buurtzorg Jong plaatsvindt. In de bijlage vindt u
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hier een toelichting op. Wij stellen daarnaast voor om, op een later moment dit jaar, een themasessie met uw
commissie over dit onderwerp te organiseren.
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Bijlage: Sturing en monitoring Buurtzorg Jong
Samenwerking met nieuwe partner Buurtzorg Jong
De samenwerking met de nieuwe partner Buurtzorg Jong is op een andere manier vormgegeven dan tot nu toe
gebruikelijk was. Het college heeft beoogd nadrukkelijk een gelijkwaardige en strategische samenwerking aan te gaan
met Buurtzorg Jong, waarbij een ieder ruimte en verantwoordelijkheid krijgt voor de invulling van zijn eigen rol. De
gemeente gaat uit van vertrouwen en geeft zoveel mogelijk vrijheid, maar wenst voldoende grip en gevoel te houden
om invulling te geven aan de gemeentelijke eindverantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Daarom is de samenwerking
met Buurtzorg Jong vormgegeven aan de hand van de volgende vier pijlers die daarna specifiek worden toegelicht.

Kernwaarden, visie, missie
De pijler geeft richting aan de werkwijze die het college beoogt. De visie van de gemeente op jeugdzorg is hierbij de
basis. Belangrijke kernwaarden zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid. Veiligheid, zowel voor inwoners als
professionals, staat te allen tijde voorop. Daarnaast vindt het college dat inwoners oprechte aandacht en warme
betrokkenheid verdienen en dat zij op een correcte en professionele manier worden bejegend door ter zake
deskundige medewerkers, bij voorkeur in hun eigen leefomgeving. Tot slot gaat het college uit van eerlijkheid in woord
en daad, samenwerken in gelijkwaardigheid en proactief en creatief handelen. Deze kernwaarden zijn door Buurtzorg
Jong onderschreven.
Risicobeheersing, grenzen, eisen, bepalen focus
Deze pijler bepaalt de grenzen voor Buurtzorg Jong. De gemeente gaat uit van de verantwoordelijkheid en
deskundigheid van Buurtzorg Jong om op een juiste manier invulling te geven aan de activiteiten als omschreven in
de subsidietender en heeft daarom bewust geen uitgebreide lijst met eisen opgesteld. Om risico’s te beheersen en om
focus aan te brengen heeft de gemeente wel een aantal harde grenzen bepaald. De grenzen betreffen in de eerste
plaats alle relevante wet- en regelgeving, al dan niet specifiek ten aanzien van de jeugdzorg en waar ze per casus of
in zijn algemeenheid van toepassing zijn. Te denken valt aan de jeugdwet, het SKJ, de Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, de AVG e.d. Het gaat hier nadrukkelijk ook om de zaken die onder rechtstreekse
verantwoordelijkheid van de gemeente zelf vallen. Ten tweede betreft het de activiteiten als genoemd in de
subsidietender en de beoogde toekomstige activiteiten. Ten derde gaat het erom dat diensten uitsluitend worden
geleverd voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek of cliënten die volgens het woonplaatsbeginsel onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Oude IJsselstreek vallen. Tot slot mag Buurtzorg Jong alleen
(gespecialiseerde) jeugdzorgaanbieders inschakelen waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt of die door de
VNG landelijk zijn gecontracteerd. Het is Buurtzorg Jong niet toegestaan om zonder toestemming van het college
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buiten deze kaders te treden. Indien dit wel gebeurt kan het college besluiten tot onmiddellijke beëindiging van de
subsidie.
Prestatiemeting, monitoring, kpi’s, effecten
Van belang is om periodiek vast te stellen of de werkwijze leidt tot de beoogde doelen. Het doel van monitoring is om
gedurende de uitvoering te meten of we op de goede weg zijn in de richting van de beoogde afschaling van
specialistische hulp en ondersteuning. Hiertoe vindt onderlinge uitwisseling van informatie tussen gemeente en
Buurtzorg Jong plaats. Alle doorverwijzingen van Buurtzorg Jong naar specialistische aanbieders worden gerapporteerd
aan de gemeente. Vanuit oogpunt van kwaliteitszorg wordt dit door de gemeente getoetst. De gemeente is hierbij samen
met Buurtzorg Jong een ontwikkeltraject ingegaan om te komen tot goede metingen en betrouwbare cijfers en het
onderling uitwisselen van relevante informatie voor zowel monitoring als kwaliteitszorg. Het primaire doel is om samen
te ontdekken wat werkt en wat niet en te waarborgen dat wordt voldaan aan de minimale kwaliteitseisen. Buurtzorg
Jong heeft hiervoor een adequaat monitoringsysteem dat betrouwbare financiële en niet-financiële informatie genereert
als basis voor sturing en verantwoording en periodieke rapportage aan de gemeente. Met Buurtzorg Jong zijn afspraken
gemaakt over de indicatoren die zij bijhouden en waarover zij rapporteren. Per kwartaal wordt over deze indicatoren
gerapporteerd in een schriftelijke rapportage. De eerste schriftelijke rapportage zal over het 1e kwartaal van 2020 zijn.
De voortgang wordt dan in een periodiek voortgangsoverleg besproken.
Strategische onzekerheden, toekomst, flexibiliteit
Het belangrijkste strategische doel betreft de (financiële) afschaling van gespecialiseerde, geïndiceerde jeugdzorg. Het
is echter onmogelijk om op voorhand aan te geven hoe de toekomst eruit ziet. Om die reden staat de beoogde aanpak
niet in beton gegoten. Het is van belang om rekening te houden met allerlei signalen die erop kunnen duiden dat
aanpassing van de werkwijze en de strategie noodzakelijk is. De gemeente verwacht dat Buurtzorg Jong zich flexibel
opstelt en open en transparant met de gemeente in gesprek gaat als zich omstandigheden voordoen die kunnen of
moeten leiden tot aanpassing van de werkwijze of de strategie. De laatste pijler is daarom gericht op innovatie en het
komen tot nieuwe ideeën. In periodieke voortgangsgesprekken tussen Buurtzorg Jong en de gemeente komt dit aspect
nadrukkelijk aan de orde. Zo is bijvoorbeeld eind februari 2020 een sessie georganiseerd tussen de gemeente en
Buurtzorg Jong, waarbij een selectie van jeugdzorgcasussen over 2019 is besproken.
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