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ONDERWERP    
Ontwikkelingen buurtteams Vlissingen 
 
 
Geachte raad, 
 
Sinds april 2021 loopt het proces om te starten met de buurtteams. Er hebben zich in de 
afgelopen periode ontwikkelingen voorgedaan, waardoor de stappen die gezet worden om te 
kunnen starten met de buurtteams zijn herijkt. Middels deze raadsinformatiebrief willen we u 
informeren over de gewijzigde aanpak om te starten met de buurtteams.  
 
Proces inrichting buurtteams  
Op 12 april 2021 hebben we uw raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het 
proces voor de inrichting van de buurtteams. Sinds april 2021 is dit proces in gang gezet. Op 6 
juli 2021 bent u als raad tijdens een raadsbijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken 
in het proces.  
 
De start van de buurtteams was gepland in oktober 2021. Concreet betekende dit dat de taken 
en activiteiten van de organisaties Maatschappelijk Werk Walcheren, stichting Roat, Stichting 
Manteling en Emergis preventie tot 2023 onder aansturing van de gemeentelijke 
kwartiermakers vanuit de buurtteams uitgevoerd zouden worden.  
Daarnaast hebben de bovenstaande organisaties in juli 2021 een vooraankondiging ontvangen 
met het voornemen om per 2023 te subsidies te beëindigen als gevolg van het principe besluit 
om de structurele borging van de buurtteams per 2023 in eigen regie te organiseren.  
 
De start van de buurtteams heeft niet plaats kunnen vinden. In het afgelopen half jaar zijn er 
gesprekken gevoerd met de organisaties voor de deelname in de buurtteams. We constateren 
dat er weerstand is tegen de wijze van deelname in de buurtteams. Verschillende organisaties 
kunnen op korte termijn niet de medewerkers leveren om een volwaardige start met de 
buurtteams te kunnen maken tot de structurele borging van de buurtteams in 2023.  
 
Dit zijn:  

1. De termijn voor deelname aan de buurtteams door stichting Manteling is als gevolg van 
een bezwaar gesteld op 1 december 2021; 

2. Maatschappelijk Werk Walcheren heeft op 7 september 2021 aangekondigd dat zij de 
deelname van de medewerkers aan de buurtteams (voorlopig) staakt; 
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3. Stichting Roat heeft op 28 september 2021 aangekondigd over te gaan tot liquidatie van 
de stichting.  

 
Realisatie van het verbetervoorstel 
Het verbetervoorstel herstructurering ondersteuningsinfrastructuur: buurtteams, is onderdeel 
van verschillende verbetervoorstellen vanuit het artikel 12 proces. Er is een directe samenhang 
tussen de verbetervoorstellen Toegang, Aanbesteding Wmo (Aanvullende bezuinigingen) en 
de Buurtteams.  
De realisatie van dit verbetervoorstel is een belangrijk onderdeel van de ‘beweging naar voren’, 
door de ondersteuning meer in het voorliggend veld te organiseren en minder als 
maatwerkvoorziening te verstrekken. Wanneer inwoners met lichte ondersteuningsvragen niet 
vanuit de buurtteams geholpen kunnen worden, komen er meer vragen bij de toegang en 
zullen meer inwoners in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen. Dat verhoogt de 
kosten op die onderdelen en zet de realisatie van de taakstelling vanuit artikel 12 onder druk. 
 
Om een stagnatie in het proces te voorkomen is het proces voor de ontwikkeling van de 
buurtteams herzien.  
 
Oplossingsrichting voor de ontwikkeling van de buurtteams  
We hebben besloten, vooruitlopend op de toekomstige situatie, te starten met een buurtteam in 
binnen de gemeentelijke organisatie. Het is de planning dat het buurtteam in het eerste 
kwartaal van 2022 operationeel is.  
 
De focus ligt op het in eigen regie starten en uitvoeren. Het buurtteam vormt het fundament van 
de nieuwe organisatie. Hiermee geven we uitvoering aan 1) het werken met buurtteams, 2) in 
eigen regie en 3) de opdracht vanuit artikel 12. 
 
Met een buurtteam in eigen regie wordt op een snelle manier uitvoering gegeven aan de 
laagdrempelige inzet van loopvermogen in de buurten via een buurtteam. Echter zal dit qua 
omvang kleiner zijn dan oorspronkelijk beoogd. Met het starten van een buurtteam binnen de 
gemeentelijke organisatie kunnen we tevens op korte termijn verschillende interventies starten: 
Welzijn op recept (samenwerking huisartsen/ Kerngezondcentra), inzetten op de samenwerking 
met het onderwijs, de toegang en praktijkondersteuner jeugd (in het kader van grip op 
doorverwijzing jeugd) en interventies vanuit het Lokaal preventieakkoord dat wordt opgesteld. 
 
Het starten met een buurtteam vanuit de gemeentelijke organisatie betekent dat we tot 2023 
stoppen met de overheveling van de taken en activiteiten van Maatschappelijk Werk 
Walcheren, stichting Roat, Stichting Manteling en Emergis preventie vanuit de buurtteams. Dit 
betekent concreet dat de subsidie aan deze organisaties wordt voortgezet in 2022.  
Medio november 2021 zullen we een definitief besluit nemen, rekening houdend met de 
zienswijzen van de organisaties, over de beëindiging van de subsidies per 2023.  
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We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de plv. secretaris, 
 
  

de burgemeester, 

 
R.G. Hendrikse    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




