
  

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES 
1275820 / 1293947 
TELEFOON 

12 april 2021 
BIJLAGEN 

N. Uysal Paul Krugerstraat 1 0118-487114 

ONDERWERP 

Buurtteams Vlissingen 

Geachte raadsleden, 

In de raadsinformatiebrief d.d. 30 september 2020 hebben wij u geïnformeerd over de 
voorstellen n.a.v. de richtinggevende besluiten en opdrachten Plan van Aanpak 
Artikel 12. 

Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het proces voor de Ombouw 
ondersteuningsinfrastructuur en invulling gemeentelijke beleidsregie: de buurtteams. 

We willen komen tot een betaalbare, toekomstbestendige en optimaal functionerende 
uitvoering en organisatie van het voorliggend veld in de gemeente Vlissingen, mede in relatie 
tot het integrale sociaal domein. Met het organiseren van buurtteams willen we preventie, 
participatie en vroegsignalering efficiënter en effectiever organiseren door middel van: 

- Samenwerking en integraliteit. 
- De woonomgeving als organisatieniveau. 
- Samenwerking met andere disciplines zoals integraal gezondheidscentra. 
- Werken vanuit de positieve gezondheid om ondersteuning te organiseren en zelf regie 

vorm te geven. 
- Laagdrempelig, zorg dichtbij en zonder indicatie. 

In de buurtteams gaan we de huidige taken in het voorliggend combineren. Daarmee halen we 
de versnippering en overlap van taken uit het veld. De buurtteams richten zich op 
ondersteuning en activering van inwoners. Er wordt generalistisch gewerkt, gericht op het 
eenvoudig houden van ondersteuningsvragen en het voorkomen van erger. De focus van de 
buurtteams ligt op het inzetten van eigen kracht, netwerken en de inzet van algemeen 
gebruikelijke lichte ondersteuningsvormen. Het principe ‘Positieve gezondheid’ vormt daarvoor 
de basis. We streven ernaar medio juni 2021 te starten met de buurtteams. 
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De aanpak voor de inrichting van de buurtteams ziet er als volgt uit: 

1) Beleidsregie: strakke gemeentelijke sturing. 

In het kader van de beleidsregie, grip en zicht op inhoud en financiën, wordt stevig ingezet op 
een strakke gemeentelijke sturing van de buurtteams. Het doel is om een eenduidige 
werkwijze gericht op integraal samenwerken te ontwikkelen voor alle professionals die werken 
in de gemeente Vlissingen werken en alleen doen wat echt nodig is. Dit betreft een andere 
manier van denken en werken. De buurtteams worden daarom in eerste instantie, tot 2023, 
onder gemeentelijke aansturing opgezet en aangestuurd. Hiervoor zijn in het eerste kwartaal 
van 2021 twee gemeentelijke kwartiermakers aangesteld. Medio april 2021 gaan we in overleg 
met de betreffende subsidierelaties voor de deelname van de medewerkers in de buurtteams 

2) Combineren van taken in het voorliggend veld: van een versnipperd naar een
integraal aanbod en voorbereiding opdrachtgeverschap: structurele borging van
de buurtteams vanaf 2023. 

De buurtteams worden grotendeels vormgegeven door het combineren van taken in het 
gesubsidieerde voorliggend veld. Dit betreft concreet het combineren van taken die via 
subsidie bij een groot aantal organisaties zijn neergelegd. De kern is dat de medewerkers 
onderdeel zijn van 1 team (basis sociaal werkers) en gezamenlijk verantwoordelijk zijn in een 
buurt. 

Het proces voor de inrichting van de buurtteams wordt gefaseerd uitgevoerd. 

Stap 1 
We hebben besloten dat de taken die nu uitgevoerd worden door Maatschappelijk Werk 
Walcheren, Stichting Manteling, Stichting Roat en Emergis preventie 
(1nul1/verslavingspreventie) opgaan in de buurtteams. Met deze organisaties starten medio 
april 2021 de overleggen voor de deelname van de medewerkers in de buurtteams. 

Daarnaast wordt in het tweede en derde kwartaal van 2021 onderzocht op welke wijze de 
activiteiten op het gebied van sport, welzijn (senioren), vrijwillige inzet en opvoedondersteuning 
en preventie (in relatie tot de gezondheidscentra) uitgevoerd kunnen worden binnen de 
aanpak van de buurtteams. En wat de gevolgen zijn voor deze activiteiten met de structurele 
borging van de buurtteams vanaf 2023. 

Stap 2 
We streven ernaar om in het tweede kwartaal van 2021 een besluit te nemen over de 
structurele borging van de buurtteams vanaf 2023. Bij het uitwerken van dit voorstel kijken we 
naar de best practices in het land. En we maken daarvoor gebruik van de beschikbare data en 
expertise die al beschikbaar is in Vlissingen. Gelijktijdig met dit besluit worden de (financiële) 
consequenties voor de betreffende subsidierelaties in beeld gebracht en volgt er 
besluitvorming over de definitieve consequenties voor deze subsidierelaties. We zullen uw 
raad te zijner tijd informeren over de stappen die hieruit zullen volgen. We gaan er vooralsnog 
vanuit dat de buurtteams per 2023 uitgevoerd worden vanuit een nieuwe structuur. 

3) Breder aanbod in het voorliggend veld: expertise beschikbaar stellen op basis
van kenmerken buurten. 

Naast de basis sociaal werkers in de buurtteams wordt op basis van de kenmerken, vragen en 
behoeften in de buurten expertise toegevoegd aan de teams. We streven ernaar om deze 
expertises in de tweede helft van 2021 toe te voegen aan de buurtteams. Dit betreft functies en 
expertises zoals: 
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- ondersteuning die nu alleen op basis van individuele beschikkingen toegankelijk is 
vanuit de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet. 

- Inzet vanuit externe partijen, zoals opvoedondersteuning, lifestyle/ 
gezondheidscoaches ergotherapie, advies over wonen, vervoer en hulpmiddelen. 

- Inzet vanuit de (gemeentelijke) uitvoeringsorganisaties, zoals jobcoaches en 
leerplicht/trajectbegeleiding. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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