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reactie op uw advies t.a.v. de
pilot Durven, Doen en Vertrouwen

Geachte leden van de Adviesraad,

Op 11 april jl. hebben wij uw advies over de pilot Durven, Doen en Vertrouwen (pilot DDV)
mogen ontvangen. Wij waarderen het zeer dat u snel een advies heeft kunnen uitbrengen.
[Iet deze brief reageren wij op uw advies. Uw advies en onze reactie hierop brengen wij
onder de aandacht van de gemeenteraadsleden, voordat de pilot DDV ter instemming
voorligt tijdens de gemeenteraadsvergadering op 20 april a.s.
Advies Advíesraad
Wij zijn verheugd dat u positief staat tegenover deze pilot. Het benutten van mogelijkheden,
daar waar bestaande regels dit in de weg staan en het direct en snel bijdrage aan het welzijn
van inwoners is de kernboodschap van deze pilot. NatuurlUk hebben wij ook oog voor
maatschappelijke kosten maar het leveren van maatwerk staat hierbÍ voorop-

DuÍven Doen en Veirouwen
Regie sociaalwijkteam en mandaat generalist
U geeft aan dat de problematiek en kennis van de individuele casussen in het veld bekend
is. De doelgroep voor deze pilot is juist bekend bij het sociaal wijKeam.
De regie m.b.t. de casussen is belegd bij het sociaal wijkteam alsook het mandaat inzet
maatwerkgelden bij de generalist van het sociaal wijkteam. Wij kunnen hierdoor zicht houden
op de voortgang van de hulp die is ingezet, de mogelijke wijzigingen hierin en de financiele
verantwoording. Dit is voor ons aanleiding om hierin geen wijzigingen in aan te brengen.
Eisen sociaal wijkteam
Bij de uitvoering van deze pilot kijken wij samen met de inwoner(s) naar de vraag en dan pas

naar de ondersteuningsmogelijkheden. Met instemming van de inwoners(s) vindt overleg
plaats met externe partijen (het veld), zodat wij kunnen komen tot een gedragen
ondersteuningsplan ondertekend door alle partijen. [/let deze manier van werken willen we
beter aansluiten bij de behoeften van de inwoner en sneller effectieve hulp inzetten.
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Daarnaast kunnen we door deze werkwijze uiteindelijk komen tot het inzetten van een beter
preventieve ondersteuning. Dit is voor ons aanleiding geen wijzigingen aan te brengen in de
regievoering en mandaat.

Na besluitvorming in de gemeenteraad informeren wij het veld over deze pilot. Ook het veld
kan contact opnemen met het sociaal wijkteam. zoals nu ook het geval is.
Zoals u aangeeft is een goede kennis van reguliere mogelijkheden belangrijk, zodat alleen in
de juiste situatiè gebruik wordt gemaakt van maatwerk buiten de gebaande paden. ln de
doorontwikkeling van het sociaalwijkteam is het netwerken c.q. het kennen van het veld een
punt van aandacht. Wij nemen dit advies mee in de uitvoering.
U vindt dat voor het succesvol verlopen van de pilot een zekere mate van kaderstelling nodig

is. De onderbouwing van het leveren van hulp en de wedezijdse verwachtingen hierbÍ
beschrijven wij in het ondersteuningsplan. De kaders staan beschreven in de pilot. Het doel
van deze kaders is juíst ruimte te creëren om te doen wat nodig is. Wij hebben vertrouwen in
een zorgvuldige uitvoering. Er is dus geen aanleiding om de kaders aan te scherpen.
Monitoring
U geeft aan dat een evenwichtige inzet van de financiele middelen en het volgen van het
beschikbare budget, ter voorkoming van een overschrijding een punt van aandacht is. Ook
dat het belangrijk is te rapporteren over de aard en inzet van de middelen over de behaalde
resultaten en hierop een aantal casussen te analyseren. Deze adviezen betrekken wij bij de
jaarlijkse evaluatie. Over de voortgang vindt verantwoording plaats tijdens de jaarlUkse
planning en control cyclus.
VeNolgtraject
U geeft aan dat het van belang is casussen af te sluiten en als het nodig is een vervolgtraject

uitvoering. ln het ondersteuningsplan zijn
resultaatafspraken opgenomen met een begin en een einddatum. Als er sprake is van een
vervolgtraject, vindt opname hiervan plaats in het ondersteuningsplan, waardoor inzet van
maatwerk of anderszins op elkaar aansluit.

in te zetten. Wij nemen dit mee in de

lnvloed van maatwerk op regelgeving
U geeft aan dat het gewenst is maatwerkcasussen goed te analyseren. Om op basis van
deze analyse vast te stellen of het gewenst is, bestaande regelgeving te veranderen en niet
te wachten tot de pilot is afgelopen. Wí begrijpen uw reactie en geven hierbij aan dat ons
beleid en verordeningen gebaseerd zijn op landelijke wet- en regelgeving. De landelijke weten regelgeving kunnen wij als gemeente niet aanpassen. Wel kunnen wij kijken of veel
dezelfde voorzieningen nodig zijn gedurende de pilot. Wanneer hier sprake van is
beoordelen wij op welke wijze wij deze werkvoozieningen kunnen borgen in ons beleid en
verordeningen. Wanneer er sprake is van verschillende voorzieningen die incidenteel
voorkomen dan ontstaat er een andere situatie De looptijd van de pilot geeft ons hier inzicht
in.

Met vrieqdelljke groet.
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