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 Geacht bestuur van het OBD, 

 

 
 

 Bijlage(n): -- 

 

Graag willen we u bedanken voor uw advies op het beleidsplan Transitie Sociaal Domein, 
bestaande uit drie deeladviezen op het deel A Wmo 2015, deel B Jeugdwet en deel C 
Participatiewet d.d. 5 september 2015.  
 
U bent de afgelopen periode intensief betrokken geweest bij het opstellen van de deelvi-
sies, bij het vormgeven van de notitie toegang en werkwijze en bij eerdere versies van het 
beleidsplan Transitie Sociaal Domein. Het advies dat u op 5 september aan ons heeft ge-
geven gaat over de definitieve versie van het beleidsplan, dat door het college op 26 au-
gustus is vastgesteld.  
 
In de definitieve versie van het beleidsplan zijn onder andere de reacties verwerkt van 
Icare (deel A: Wmo 2015), Impact, de OVDD (beide deel C: Participatiewet) en de voorlo-
pige adviezen van het OBD (deel A: Wmo 2015 en deel C: Participatiewet). Op deel B: 
Jeugdwet zijn, naast de inbreng van het OBD, drie reacties ontvangen. Deze reacties 
hebben geen aanleiding gegeven tot wijzigingen.  
 
Op uw eerste, voorlopige advies op deel A: Wmo 2015 d.d. 15 augustus 2014, is nog 
geen formeel antwoord gegeven, deze reactie op het voorlopige advies is opgenomen in 
deze eindreactie.  
 
Uw advies en onze reactie hierop leggen wij voor aan de raad tegelijk met het beleidsplan 
Transitie Sociaal Domein, zodat de raad dit kan meenemen in het besluitvormingsproces.  
 
In deze reactie behandelen wij uw advies per deel, Algemeen, Wmo 2015, Jeugdwet en 
Participatiewet. Wij hebben de tekst van het OBD cursief weergegeven, gevolgd door het 
college standpunt.   
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Algemeen 
 
In uw advies op deel B: Jeugdwet geeft u het volgende aan: 
 

1. Voor het overige gelden bij de invoering van de Jeugdwet ook de algemene vragen die 
het OBD heeft bij de invoering van de Participatiewet en de WMO over: 
= Voorlichting 
= Bescherming van de privacy 
= Mogelijkheden voor bezwaar en beroep 
= Een goede communicatie en begeleiding bij de overgang naar andere voorzieningen. 

 
Dit zijn allen belangrijke zaken die in de verdere uitwerking onze aandacht hebben. Daar 
waar mogelijk worden inwoners zo specifiek mogelijk geïnformeerd over de veranderingen 
en wordt het aanbod per 1 januari inzichtelijk gemaakt. Voor de bescherming van de privacy 
ontwikkelt de gemeente het beleid op basis van de nog uit te brengen landelijke handreikingen. 
Zodra sprake is van niet vrij toegankelijke zorg, is sprake van een beschikking waarop de in-
woner bezwaar en beroep kan aantekenen. Het bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de so-
ciale kamer van de commissie bezwaarschriften. De komende periode wordt relevante experti-
se toegevoegd aan deze commissie (met name voor de Jeugdwet en de nieuwe taken in de 
Wmo 2015). Bij één gezin één plan is de warme overdracht naar eventuele andere voorzienin-
gen (of bijvoorbeeld de overgang van 18- naar 18+ voorzieningen) onderdeel van het ‘plan van 
aanpak’. 
 
 
 
Wmo 2015 
Reactie op uw advies d.d. 15 augustus 2014 
 

2. Het OBD is van mening dat er veel aannames in dit beleidsplan zijn opgenomen. Eén 
van die aannames is de bereidwilligheid van familie, buren, vrienden etc. (het relatie-
netwerk) om op basis van vrijwilligheid hulp te verlenen. Een aanname die in feite een 
kritische succesfactor is aangezien het een belangrijk uitgangspunt van dit beleidsplan 
vormt en hierop zelfs financiële verwachtingen zijn gebaseerd. 
In de jaren van opbouw na de tweede wereldoorlog was dit een normale zaak. De sa-
menhorigheid was groot. Kinderen en een groot gedeelte van families woonden vaak 
in dezelfde woonplaats. Binnen de samenlevingsvormen in die tijd was meestal alleen 
de man kostwinner. 
Mensen zijn in de afgelopen decennia over het algemeen egoïstischer en materialisti-
scher geworden. Binnen samenlevingsvormen werken meestal beide partners. In deze 
situatie leiden gezinnen met kinderen vaak een druk leven.  
Zelfstandig wonende kinderen en andere familieleden wonen veelal niet meer in de-
zelfde woonplaats of zelfs in Nederland. 
Dit zijn een aantal praktische aspecten die de voorziene hulpverlening vaak bemoeilij-
ken. 
Als reactie op bovenstaande wordt dikwijls gemeld dat er veel mensen aangeven de 
bereidheid te hebben om te helpen. Echter, zeggen en doen zijn twee verschillende 
zaken. Ook als de bereidheid er is, zal de praktische levenssituatie dit vaak nauwelijks 
mogelijk maken. 
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Verder geldt, ook in Dronten, dat het vrijwilligers bestand voor het grootste deel bestaat 
uit 60 plussers. 
Bovenstaande geeft aan dat deze aanname een risicovolle is. 
Dat er toch uitgegaan wordt van de positieve gedachte is prima maar een contingency 
planning zou wellicht wenselijk zijn. 
 
Tekst van beleidsplan is op dit punt nader genuanceerd. Het veranderen van ge-
drag i.c. het omzien naar elkaar is tegelijkertijd een meerjarige opdracht. Op basis 
van de ervaring de komende jaren is bijstelling van beleid / extra inzet wellicht no-
dig. 
 

3. Binnen het systemisch en relationeel werken wordt er samen met de alle betrokkenen 
gekeken naar mogelijke oplossingen voor de vastgestelde problemen. Wij gaan er van 
uit dat dit gebeurt tijdens de zogenaamde “keukentafel gesprekken”.  
De gemeenteambtenaar die dit gesprek voert speelt een cruciale rol. Ook deze func-
tionaris is een kritische succesfactor binnen een goede uitvoering van dit beleidsplan. 
Wij zijn van mening dat het profiel voor deze functie volstrekt nieuw zal zijn binnen de 
gemeente Dronten. Dit geldt voor zowel de opleiding, vakkennis, ervaring, communica-
tieve vaardigheden als voor het persoonlijkheidsprofiel van deze functionaris. 
Graag vernemen wij of en hoeveel FTE’s per 1 januari 2015 volledig beschikbaar zijn 
en tevens capabel voor het uitvoeren van deze specifieke en belangrijke functie. 
 
Het college heeft de aanpak ten aanzien van Toegang en Werkwijze vastgesteld. 
De inrichting van de nieuwe werkwijze wordt in het najaar van 2014 ter hand ge-
nomen gericht op 1 januari 2015. Nadere informatie over de omvang en kwaliteit 
van de functie van begeleider komt dit najaar beschikbaar. 
 

4. We dienen er in zijn algemeenheid op bedacht te zijn dat de rol en situatie van de man-
telzorger een andere is dan die van de zorgvrager en kinderen. Het lijkt zinvol beide te 
horen vanuit hun specifieke rol en daarna pas andere hulp of zorg in te zetten. Dit be-
vordert de objectiviteit. 
Systemisch en relationeel werken is een belangrijk uitgangspunt in dit beleidsplan. 
 
Systemisch en relationeel werken is een belangrijk uitgangspunt van het beleids-
plan. Alle betrokkenen worden getraind in het goed kunnen hanteren van deze 
werkwijze.  
 

5. Er wordt aangegeven dat professionals in het veld zijn getraind in het systemisch en 
relationeel werken. Wie zijn er getraind en door wie? Wat houdt deze training in? 
 
Onze inzet is alle professionals die betrokken zijn bij Toegang en Werkwijze te 
trainen. De aanpak is in voorbereiding. Over de aanpak wordt dit najaar nadere in-
formatie verstrekt. 
 

6. In het algemeen wordt er naar gestreefd om de inzet van vrijwilligers te maximaliseren 
daar waar mogelijk. Welke kwaliteitswaarborg kan hier worden geboden? 
 
De komende jaren is monitoring van de beoogde aanpak zeer van belang. Inzet 
van vrijwilligers en de kwaliteit daarvan maakt daar nadrukkelijk deel van uit. 
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7. Voor welke uitdagingen staan we? 

Punt 1.2 Sociale opgave 
Hierin wordt aangegeven dat de gemeente met steeds meer inwoners op het gebied 
van lichamelijk/somatiek, psychogeriatrie en/of psychiatrie en verstandelijke, lichamelij-
ke en/of zintuigelijke beperkingen te maken krijgt. Daarnaast wordt aangegeven dat er 
sprake zal zijn van andere en zwaardere ondersteuningsvragen. 
Dit heeft ongetwijfeld consequenties voor de organisatie. Is hiermee rekening gehou-
den? Zo ja, op welke wijze? Is hier ook budgettair rekening mee gehouden? 
 
In de organisatie van Toegang en Werkwijze wordt rekening gehouden met de 
veranderende omstandigheden. De inzet en kwaliteit van medewerkers wordt 
hierop aangepast. Met de kosten van deze aanpassingen is rekening gehouden. 

 
8. Punt 1.2 Tabel CIZ 

In hoeverre zijn de hierin gepresenteerde cijfers betrouwbaar? 
Een mogelijke toename van 465 inwoners betekent al een stijging van 12%. 
 
Het afgelopen jaar is helaas regelmatig gebleken dat de cijfers die het rijk overlegd 
niet altijd even betrouwbaar zijn. De meicirculaire vormt nu het vertrekpunt. 

 
9. Wat willen we bereiken? 

Punt 2.1 Voorkomen is beter dan genezen 
Hier wordt aangegeven dat men de “zware zorg en ondersteuning” wil proberen te 
voorkomen waardoor de kwaliteit van samenleven van inwoners zal verbeteren en de 
kosten zullen afnemen. 
Als er sprake is van een inwoner die zware zorg en ondersteuning nodig heeft, ligt hier 
meestal een ernstige lichamelijke of psychische aandoening aan ten grondslag. Op 
welke wijze denkt men in dit soort gevallen de geformuleerde doelstellingen te realise-
ren als er normaal gesproken van kan worden uitgegaan dat de onderliggende aan-
doening blijft bestaan? 
 
In onze aanpak wordt standaard gekeken naar mogelijkheden die benut kunnen 
worden. Elke context is daarbij anders en elke vraag van een inwoners vergt een 
afweging op maat. Zwaardere vormen van zorg en langdurige ondersteuning kun-
nen daar uiteindelijk ook deel van uit maken. Zorgaanbieders staan ook voor de 
uitdaging daar anders en breder (b.v. in samenwerking met voorliggende voorzie-
ningen) naar te kijken. 
 

10. Punt 2.1 Samen zorgen en leven als basis 
Hier lezen wij: “we kiezen voor de filosofie dat samen leven met elkaar en zorgen voor 
elkaar een primaire levensbehoefte is voor mensen”. 
Wereldwijd en ook door de VN wordt de term “primaire levensbehoeften” gehanteerd 
en wereldwijd begrijpen we dan precies wat er bedoeld wordt. Het lijkt ons dan ook ui-
terst merkwaardig in Dronten de definitie wordt aangevuld met een extra primaire le-
vensbehoefte. 
De term “secundaire levensbehoefte” is hier beter op zijn plaats. 
 
Tekst is aangepast. 
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11. Punt 2.1 Algemene voorzieningen gaan voor 

Graag enige uitleg hierover. Bijvoorbeeld: hoe gaat men dit organiseren? 
 
Alle algemene mogelijkheden ter ondersteuning van een vraag van een inwoner 
worden standaard eerst verkennend besproken. Pas als blijkt dat deze mogelijk-
heden onvoldoende resultaat opleveren, worden andere (veelal) duurdere vormen 
van zorg ingezet.   

 
12. Punt 2.1 Maatwerk voor inwoners die dit nodig  hebben 

In de laatste zin wordt er op gewezen dat dit er voor kan zorgen dat inwoners langer in 
hun eigen woonomgeving blijven wonen. Op zich prima zaak. Echter bij punt 5 wordt 
aangegeven dat dit een van de financiële risico’s is. Het heeft dus ook een negatief ef-
fect. 
 
Het beschreven financiële risico is in bredere zin bedoeld. 

 
13. Punt 2.2 

Gemeente is regisseur 
Hier wordt gesteld dat de gemeente regisseur is. Onder punt 4.2 wordt gesproken over 
duidelijke verantwoordelijkheden voor wat betreft de kwaliteit.  
Een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden lijkt ons noodzakelijk.  
Tot wie moet men zich richten bij klachten of geschillen? 
 
De regisseursrol van de gemeente wordt nader uitgewerkt bij Toegang en Werk-
wijze. Daarbij is er voorzien in een procesrol  voor de gemeente en is de uitvoering 
van een zorgarrangement de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Inwo-
ners krijgen per wijk/ gebied een vast contactpersoon waar men terecht kan met 
vragen en/of klachten. Daarnaast is er een formele mogelijkheid om in bezwaar te 
gaan tegen een beslissing. Tot slot hebben ook zorgaanbieders een klachtenrege-
ling. 
 

14. Punt 2.2 
Aan de slag met de pilots 
Het lijkt ons verstandig om deze pilots zorgvuldig te monitoren. Juist uit deze pilots 
kunnen we  lering trekken. Het bijsturen, indien noodzakelijk, tijdens de pilots lijkt ons 
van belang. 
 
Pilots worden actief gevolgd. OBD wordt hierover geïnformeerd. 
 

15. Punt 2.3 
Hoe groot is het budget onvoorziene uitgaven? 
 
Het rijksbudget is geoormerkt voor de taken die overkomen naar de gemeente. De 
gemeente heeft naar verwachting tegen scherpe tariefstelling kunnen inkopen 
waardoor er een reserve kan worden gecreëerd. Daarnaast wordt er een transitie 
brede financiële reserve gevormd. 

 
16. Welke maatregelen/instrumenten/voorzieningen zetten we daartoe in 
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Punt 3.1 
De eerste alinea is niet duidelijk. 
 
Tekst is aangepast. 
 

17. Punt 3.1 
Maatwerk begeleiding 
Onder “het oefenen van vaardigheden etc”. staat in de opsomming: 
= eenvoudige of complexe taken: betekent dit “ alle taken” of vallen er taken af die tus-
sen “eenvoudig” en “complex” liggen? 
 
Tekst is aangepast. 

 
18. Punt 3.1 Alinea die begint met: “Het begeleiden van inwoner en zijn sociale netwerk 

etc” 
Deze alinea is moeilijk leesbaar en erg onduidelijk. Wat wordt hier bedoeld? 
 
Tekst is aangepast. 
 
 

19. Punt 3.1 Alinea die begint met: “Het ondersteunen van het sociale netwerk etc” 
Wie bepaalt dit en op basis van welke criteria? Het hoe vaak en hoe lang is niet geheel 
duidelijk. 
 
Uitwerking hiervan wordt o.a. betrokken bij de beleidsregels. 
 

20. Punt 3.1 Advies- en meldpunt (AMHK) 
Wij denken dat ook het fenomeen “ontspoorde zorg” (kan door zorgvrager of mantel-
zorger gepleegd worden) hier thuis hoort. 
In geval van situaties die gemeld moeten worden is het belangrijk om duidelijk te zijn 
over wie er handelsbevoegd is en er voor te zorgen dat deze mensen ook handelings 
bekwaam zijn. 
 
Naast het AMHK is er tevens een relatie met het lokale interventieteam (bij meer-
voudige problematiek). 

 
21. Punt 3.1 Right to challenge 

Wellicht een interessant initiatief. Belangrijke vraag is hoe de gewenste kwaliteit ge-
waarborgd kan worden. 
 
Right to challenge vergt nadere uitwerking waarbij kwaliteit en continuïteit wordt 
betrokken. 
 

22. Punt 3.1 Tegemoetkoming meerkosten 
Op welke termijn wordt dit gerealiseerd? Wie bepaalt dit? 

 
Maatregelen op dit punt worden in het najaar van 2014 nader uitgewerkt. 

 
23. Hoe gaan we dat organiseren en aansturen? 
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Punt 4.2 Kwaliteit 
De gemeente is integraal verantwoordelijke voor kwaliteit en continuïteit. De kwaliteit 
wordt ook gedelegeerd naar de zorgaanbieders. Waar ligt de uiteindelijke verantwoor-
delijkheid en tot wie moet men zich richten bij klachten en/of conflicten etc.? Zie ook de 
opmerking onder punt 2.2 “De gemeente als regisseur”. 
 
Zie punt 2.2. 

 
24. Punt 4.2 Dashboard 

Wie zijn verantwoordelijk voor de input en  hoe wordt deze informatie verkregen? 
 
De aanpak wordt in het najaar van 2014 nader uitgewerkt. 

 
25. Hoe dekken we de uitvoering van het beleid en wat zijn de risico’s? 

Punt 5.1 
Hier ontbreekt een budgettaire verdeling. Alleen jaartotalen geeft weinig inzicht. 
 
In de nieuwe versie van de beleidsnota zijn de gegevens aangevuld. 
 

26. Punt 5.1 financiële risico’s 
Zoals al aangegeven bij de algemene opmerkingen is volgens het OBD de mate van 
inzet van familie, buren en vrienden een substantieel risico. Het is een aanname waar-
van niemand op voorhand weet hoe dit gaat uitpakken. 
 
Verwezen wordt naar eerdere beantwoording bij algemene opmerkingen (vraag 2). 

 
 
Reactie op uw advies d.d. 5 september 2014 

27. Wij hebben het op prijs gesteld dat wij door uw medewerkers regelmatig geïnformeerd 
en betrokken te zijn bij het tot stand komen van dit concept beleidsplan. 
 
Wij vinden het belangrijk met jullie van gedachten te wisselen en maken graag gebruik 
van jullie expertise en ervaring. Ook zijn wij blij met jullie bereidwilligheid, zeker gezien 
de enorme opgave die ook voor jullie geldt.  
 

28. Het gestelde onder punt 2.2 Randvoorwaarden onder Getransformeerd familiezorg- en 
vrijwilligersbeleid ondersteunen wij volledig. 
Wel zijn wij van mening dat er een financieel risico schuilt in bovenstaande situatie. 
 
Hier zijn we het mee eens. Eerder heeft OBD dit punt ook benoemd en als gevolg 
daarvan hebben we dit risico opgenomen in de risicoparagraaf.  

 
29. Welke mogelijkheden zijn er dan voor een cliënt (of functionaris) om zijn of haar be-

zwaren op een laagdrempeliger manier kenbaar te kunnen maken. 
 
Op het moment dat een inwoner zich niet prettig voelt bij een begeleider kan hij dit 
melden waarna een begeleider samen met inwoner zoekt naar een andere begeleider. 
Het is belangrijk dat inwoner en begeleider goed met elkaar kunnen werken. Op het 
moment dat dit niet mogelijk is, moet er een oplossing gevonden worden.  
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30. Graag vernemen wij of en hoeveel FTE’s per 1 januari 2015 beschikbaar zijn en of de-

ze mensen ook per 1 januari 2015 geschoold, getraind en toegerust zijn voor het uit-
voeren van deze specifieke en belangrijke functie. 
 
We gaan nu uit van circa 20 begeleiders die in oktober, november en december ge-
traind worden in het systemisch en relationeel werken (Training familiezorg). Uiteraard 
wordt de opgedane kennis tijdens de trainingen verankerd en gecontinueerd. Overi-
gens rollen wij deze Training Familiezorg uit over meer schijven. Hiervoor verwijzen we 
naar onze ‘Pilot Familiezorg’.  
 

31. We dienen er in zijn algemeenheid op bedacht te zijn dat de rol en situatie van de man-
telzorger een andere is dan die van de zorgvrager en kinderen. Het lijkt zinvol beide te 
horen vanuit hun specifieke rol en daarna pas andere hulp of zorg in te zetten. Dit be-
vordert de objectiviteit. 
 
Het systemisch en relationeel werken gaat hier helemaal vanuit: alle betrokkenen in 
een zorgsituatie (zorgvrager, ‘familiezorger’, kinderen, buren, professionals en vrijwil-
ligers) dienen betrokken te worden bij het in beeld brengen van ‘wat is er aan de hand’ 
en ‘wat gaan we er samen aan doen’.  
 

32. Er wordt aangegeven dat professionals in het veld zijn getraind in het systemisch en 
relationeel werken. Wie zijn er getraind en door wie? Wat houdt deze training in? 
 
De Training Familiezorg leert mensen de kennis en aanpak die vereist is om syste-
misch en relationeel te werken. Onderwerpen die daarbij onder andere aan bod komen 
zijn: vraagverheldering, samenwerken in een zorgtriade, ‘ontschuldigen’, gespreks-
vaardigheden. Over de exacte aanpak verwijzen wij naar de ‘Pilot Familiezorg’. Het lijkt 
ons goed om hier spoedig over bij te praten. 
 

33. In het algemeen wordt er naar gestreefd om de inzet van vrijwilligers te maximaliseren 
daar waar mogelijk. Welke kwaliteitswaarborg kan hier worden geboden? 
 
De komende jaren is monitoring van de beoogde aanpak zeer van belang. Inzet van 
vrijwilligers en de kwaliteit daarvan maakt daar nadrukkelijk deel van uit.  
 

34. Right to challenge 
Wellicht een interessant initiatief. Belangrijke vraag is hoe de gewenste kwaliteit ge-
waarborgd kan worden. 
 
Deze Right to challenge wordt vervat in een pilot ‘Inwoners aan het roer’. In het najaar 
krijgt deze pilot nader vorm en wordt u hierover verder geïnformeerd.  
 

35. Punt 3.2 Pag. 9. 
Alinea die begint met: “Het ondersteunen van het sociale netwerk etc” 
Wie bepaalt dit en op basis van welke criteria? Het hoe vaak en hoe lang is niet geheel 
duidelijk. 
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Inwoner (en de betrokkenen in de zorgsituatie) gaat samen met de begeleider aan de 
slag met het in beeld brengen van ‘wat is er aan de hand’ en ‘hoe gaan we dit aanpak-
ken’. Samen maken zij een ‘Plan van aanpak’. Hierbij moet de geplande inzet altijd een 
antwoord zijn op ‘wat is er aan de hand en hoe gaan we dit aanpakken’. Maatwerk is 
vereist.  

 
36. Punt 5.2 

Financiële risico’s 
Zoals al aangegeven bij de algemene opmerkingen is volgens het OBD de mate van 
inzet van familie, buren en vrienden een substantieel risico. Het is een aanname waar-
van niemand op voorhand weet hoe dit gaat uitpakken. 
 
Verwezen wordt naar eerdere beantwoording bij algemene opmerkingen (vraag 2). 
 

 
Jeugdwet 
Reactie op uw advies d.d. 5 september 2014 
 

37. Landelijk gezien is het beeld dat gemeenten niet klaar zijn voor de overheveling van de 
Jeugdzorg naar gemeenten. De gemeente Dronten heeft herhaaldelijk aangegeven 
“op schema” te zitten. Betekent dit ook dat de uitvoerende organisaties “op schema” 
zitten en dat per 1 januari 2015 helder is wie welke zorg gaat verlenen en hoe de (ver-
wijzings)lijnen lopen? 
 
Op dit moment wordt met de nieuwe toegang geoefend in het onderwijs en in Swifter-
bant en Biddinghuizen met de pilot praktijkondersteuner jeugd. Op 1 januari 2015 is de 
nieuwe toegang in de hele gemeente vormgegeven. De belangrijkste lijnen zijn dan 
helder. Wie welke zorg kan leveren is op 1 januari 2015 ook helder. Het aanbod dat 
voor Dronten geleverd kan worden, wordt onder meer gepubliceerd op de website van 
het CJG. Het daadwerkelijk leveren van zorg hangt af van de vragen die binnenkomen. 
Daarbij geven we waar mogelijk keuzevrijheid aan de inwoner. 
 

38. Staat er dan kortom één gezin, één plan en één regisseur klaar? 
 
De afspraken over 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur zijn vóór 1 januari 2015 gemaakt met 
partners en aanbieders. En dan gaan we praktijkervaring opdoen. Met name in geval-
len waar ook het gedwongen kader aan de orde is of partijen betrokken zijn die niet 
door de gemeente aangestuurd kunnen of mogen worden, zal het niet eenvoudig zijn 1 
plan te realiseren. We zullen monitoren of 1 plan in alle gevallen tot stand komt.  
 

39. Zijn de scholen gereed voor de overname van zorgleerlingen? 
 
Gemeente en onderwijs zijn gelijkwaardige partners. Het onderwijs is hierbij verant-
woordelijk voor de opvang van leerlingen en voor al het onderwijs gerelateerde aan-
bod. De gemeente zorgt voor het aanbod aan ondersteuning en hulp, dat ingezet wordt 
in de omgeving van kinderen, onder andere op scholen.  
De samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs hebben voor de invoe-
ring van passend onderwijs net als de gemeente voor de invoering van de Jeugdwet 



Datum : 10 september 2014 

Bladnr. : 10 

Kenmerk : U14.015914/MO/WR 

Geadresseerde :  

 
 
 
 
 

 

de planvorming en het beleid klaar. Wij zijn zo goed mogelijk voorbereid en werken 
hierin ook samen.   
 

40. Preventie krijgt vooral aandacht middels Eigen Kracht hetgeen terecht is. Maar dit valt 
of staat met de motivatie en/of capaciteiten van de ouders. Wat als deze motivatie of 
capaciteiten  ontbreken? Of als ouders zorgmijdend gedrag vertonen. 
 
De samenwerkingspartners en de begeleiders kijken heel goed naar wat de ouders 
kunnen en willen. We brengen dit ook samen met ouders in kaart en het plan van aan-
pak wordt op maat gemaakt, rekening houdend met eigen kracht, de mogelijke inzet 
van het sociale netwerk en de draaglast/draagkracht van ouders. Als ouders niet mee 
kunnen of willen werken, kan de gemeente (tijdelijk) het interventieteam inzetten of 
drang of dwang uitoefenen (als de veiligheid van een kind in gevaar komt). 
 

41. Financiële risico’s: de geschetste budgetsituatie in hoofdstuk 4 vindt het OBD zorgelijk. 
 
De budgetsituatie is een gegeven. Wij sturen op de uitvoering binnen het financiële ka-
der en door de transformatie in gang te brengen. In de wet is opgenomen dat het bud-
get niet leidend mag zijn voor het al dan niet toekennen van jeugdhulp. 
 

42. Punt 3.1 op pagina 53: 
Wie gaat het E-Health project uitvoeren?  
Belangrijk is om na te gaan of dit E-Health project voor alle betrokken ouders toegan-
kelijk is.  

 
E-health maakt onderdeel uit van de activiteiten in het kader van de preventie en wordt 
op dit moment door een beperkt aantal aanbieders aangeboden. Het is nog niet be-
kend wie dit zal zijn voor Dronten, dit moet volgen uit de aanbesteding. Wij willen hier-
mee samenwerking zoeken met de zorgverzekeraar en huisartsen omdat E-health 
voor de GGZ blijft vallen onder de zorgverzekering.  
E-health kan niet in alle gevallen ingezet worden. Ook dit is maatwerk 

 
43. Punt 3.2 pagina 64 onder Beleidsmaatregelen Cliëntenparticipatie:  

Punt 2 Cliëntenraad: Zoals eerder gesteld is dit een goed voornemen en zijn wij van 
mening een zinvolle rol te kunnen vervullen en zien dit als een positieve ontwikkeling. 
Echter dit zal in de komende maanden nog nader uitgewerkt moeten worden. 
 
In het overleg tussen de OBD en de gemeente is aangegeven dat de OBD de rol wil 
oppakken en is afgesproken dat we in overleg tot een nadere invulling komen. 
 

44. Punt 3.2 pagina 66: 
Onder beleidsinformatie laatste alinea: wij zijn van mening dat het OBD hierbij ook een 
rol kan vervullen en zouden het op prijs stellen om hierover geïnformeerd te worden. 
Onder Gepersonaliseerde operationele informatie: Ook hier willen wij benadrukken dat 
wij de privacybescherming zeer belangrijk vinden en dat hier adequaat beleid voor 
ontwikkeld zal moeten worden. 
 
Met u is afgesproken dat u in kaart brengt over welke onderwerpen vanuit de Jeugd-
wet c.q. het gemeentelijk beleid de OBD informatiebehoefte heeft of het gesprek zou 
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willen aangaan. Op basis van de inventarisatie maken we afspraken voor een nadere 
invulling. 
 

45. Punt 4.2 pagina 73: Meetbare indicatoren Jeugdhulp. Wij zijn tevreden over het feit dat 
het streven voor 2018 met een 8 voor de tevredenheid de lat relatief hoog wordt ge-
legd. 
Echter, de inzet zou wat het OBD betreft zijn om zo spoedig mogelijk naar de 8 voor 
klanttevredenheid te gaan. 
 
De eerste beleidsperiode volgen we de ontwikkeling van de klanttevredenheid en stel-
len we waar nodig de klanttevredenheid aan de orde bij de aanbieders waarmee wij 
een inkooprelatie hebben.  
Volgend jaar is het implementatiejaar. We kunnen en mogen dan niet verwachten dat 
de uitvoering van de jeugdhulp probleemloos verloopt en dat de klanttevredenheid op 
een 8 uitkomt. De eerste prioriteit is dat we zorgen voor continuïteit. 
 

46. Punt 4.2 pagina 73: Dashboards: een vraag die ook voor andere transities geldt: wan-
neer is het dashboard operationeel? 
 
Het dashboard is operationeel per 1 januari op die onderdelen waarop we de afspra-
ken met de partners een aanbieders hebben kunnen maken over hoe we de indicato-
ren precies gaan meten. Het kan dus zijn dat we op een aantal indicatoren niet per 1 
januari kunnen meten. In het laatste kwartaal van 2014 starten we met de voorberei-
ding van de afspraken. 
 

 
Participatiewet 
Reactie op uw advies d.d. 5 september 2014 
 
Met onze brief d.d. 18 augustus 2014, met het kenmerk U14.014588/MO/SC, hebben we 
onze reactie gegeven op uw advies d.d. 5 augustus 2014. In uw definitieve advies zijn o.i. 
geen nieuwe elementen toegevoegd, daarom verwijzen we naar onze eerdere reactie-
brief.  
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Wij willen u bedanken voor de geleverde bijdrage en waardevolle interactie. Mede dankzij 
die inbreng is het beleidsplan gegroeid tot een heldere leidraad en kader voor de uitvoe-
ring in de komende jaren.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 
 
 
Hoogachtend, 
het college van Dronten 
 
 
 
 
 
R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
Secretaris burgemeester 
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