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 Onderwerp  

Instemmen met de nadere uitwerking Buurtteams Amsterdam. 
 
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare  

besluiten wordt  

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 

besluit: 

 
1. Kennis te nemen de Wethoudersbrief ‘Uitvoeringsbesluit Buurtteams Amsterdam’ 

en ‘Inkoop aanvullende ondersteuning Wmo’ waarin de gemeenteraad wordt 
geïnformeerd over de uitwerking van de plannen voor Buurtteams Amsterdam en 
de aanvullende ondersteuning  Wmo vanaf 2021 en de wijze van afdoening van 
de moties: 

 motie nr. 692. 19 mw Kiliç inzake de Voorjaarsnota 2019 (Ambulante 
ondersteuning) 

 motie nr. 1869.19 mw Grooten c.s. Aanvullende ondersteuning Wmo 
inzake toegang dagbesteding 

 motie nr. 1871.19 mw Grooten c.s. inrichting buurtteams en aantal 
aanbieders dagbesteding 

 motie nr. 1875.19 dhr Ceder Inrichting buurtteams en betrekken 
informele zorg  

 motie nr. 1256.19 dhr Flentge bij de Voorjaarsnota 2019 inzake 
Wijkteams zorg 

 motie nr. 1870.19 mw Grooten c.s. Inrichting buurtteams en 
meetpunten voor de raad 

2. In te stemmen met de voordracht ‘nadere uitwerking Buurtteams Amsterdam’, in 
vervolg en als uitwerking van het hoofdlijnenbesluit Buurtteams Amsterdam, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019 (BD2019-006211), 
waarin de raad wordt gevraagd: 

A Kennis te nemen van bijgevoegd Uitvoeringsdocument Buurtteams 
Amsterdam. 
B. De volgende uitgangspunten voor de wijze waarop vanaf 2021 uitvoering 
wordt gegeven aan de Buurtteams Amsterdam, die nader zijn uitgewerkt in 
het uitvoeringsdocument Buurtteams Amsterdam (vanaf hoofdstuk 2 
“Dienstverlening Buurtteams Amsterdam”) vast te stellen: 
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VERBETERBLAD 2

2. Dienstverlening Buurtteams Amsterdam: 
I. De dienstverlening en ondersteuning die Buurtteams Amsterdam 

biedt is een algemene voorziening; laagdrempelig en voor 
iedereen toegankelijk. Indien meer nodig is dan de buurtteams zelf 
kunnen bieden, dan hebben zij een belangrijke rol in het 
toegangsproces voor maatwerkvoorzieningen. 

II. Het buurtteam levert zelf ondersteuning: 80% van de cliënten 
Ambulante Ondersteuning en 60% van het budget voor ambulante 
ondersteuning wordt ondergebracht in de Buurtteams Amsterdam. 
Het overdragen van cliënten zal gefaseerd gebeuren in het eerste 
jaar.  

III. De onafhankelijke cliëntondersteuning die MEE Amstel en Zaan 
biedt, blijft vanuit MEE AZ beschikbaar binnen en buiten de 
buurtteams. Amsterdammers die bij het OKT vragen om 
onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen hier op vergelijkbare 
wijze beroep op doen als in het buurtteam. Binnen Buurtteams 
Amsterdam ondersteunen de MEE-consulenten ook 
Amsterdammers die niet expliciet om onafhankelijke 
ondersteuning vragen.  

IV. Cliënten met multiproblematiek kunnen vanaf 2021 terecht bij de 
Ouder- en Kindteams en Buurtteams Amsterdam. De organisatie 
Samen DOEN gaat op in het buurtteam en OKT.  Vanaf 2020 krijgt 
Samen DOEN de opdracht om te starten met het invlechten in de 
OKT’s. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor het borgen 
van de signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en 
het borgen van veiligheid in een gezin/ huishouden wordt hierbij 
mede bij het OKT en het buurtteam gelegd.  

3. Werkwijze Buurtteams Amsterdam: 
I. Het werken in buurtteams vraagt om de doorontwikkeling van 

professionele houding en werkwijze. Bij de start geeft de 
gemeente een Kompas Buurtteams Amsterdam mee aan de 
nieuwe buurtteamorganisaties. Tijdens de looptijd  van de 
opdrachtverlening is de ontwikkeling van de professionele houding 
en werkwijze een verantwoordelijkheid van de gezamenlijke 
buurtteamorganisaties. De gemeente stuurt hiermee op een 
voldoende eenduidige werkwijze in de hele stad. Onderdeel van 
de professionele ontwikkeling is deskundigheidsbevordering op 
het gebied van signalering van risicofactoren, (kind)onveiligheid en 
regelingen bestaanszekerheden waaronder wonen en inkomen.  

II. De organisaties die Buurtteams Amsterdam uitvoeren borgen de 
netwerksamenwerking op stadsdeelniveau en per buurt. Voor een 
aantal belangrijke stakeholdergroepen zullen daarnaast door de 
gemeente in 2020 stedelijk afspraken worden gemaakt: OKT, 
sociale basis, onderwijs, huisartsen, woningcorporaties, 
aanbieders aanvullende dienstverlening Wmo. 

III. Buurtteams Amsterdam hebben de regie in het toegangsproces 
naar maatwerkvoorzieningen Wmo. 

IV. De buurtteams ondersteunen Amsterdammers met meervoudige 
en/of complexe problemen op meerdere leefgebieden. 
Vraagverheldering én dienstverlening bij multiproblematiek zijn 
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VERBETERBLAD 3

integraal, waardoor er één plan is en regievoering op de 
ondersteuning die door de betrokken  organisaties wordt geboden. 

V. Cliënten kunnen kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) 
als zij hun eigen ondersteuning willen regelen. Hiermee wordt 
geborgd dat cliënten die nu hun ondersteuning zelf regelen met 
een Pgb dit na 2020 kunnen voortzetten.  

VI. Beroepsmatige ervaringsdeskundigen zullen een waardevolle rol 
vervullen in de buurtteams. Partijen die subsidie aanvragen voor 
het uitvoeren van de dienstverlening van Buurtteams Amsterdam 
worden gevraagd een plan in te dienen hoe zij invulling gaan 
geven aan de inzet van ervaringsdeskundigen.  

VII. De dienstverlening van Buurtteams Amsterdam is er voor alle 
Amsterdammers en moet aansluiten bij Amsterdammers van 
verschillende geloven, etnische afkomst, van verschillende 
sociaaleconomische afkomst en seksuele oriëntatie. Van de 
buurtteams wordt daarom verwacht dat zij: 
 een heldere visie over diversiteit formuleren die wordt ingebed 

in het beleid van de buurtteamorganisatie; hierbij moet 
aandacht zijn voor intercultureel vakmanschap, het bevorderen 
en waarborgen van voldoende kennis bij medewerkers van 
inwoners met verschillende achtergronden en groepen 
waaronder lhbtiq+ Amsterdammers. 

 In de inrichting van de buurtteams rekening houden met de 
wensen en behoeften van diverse inwonersgroepen in de 
stadsdelen;  

 er zorg voor dragen dat het medewerkersbestand en de 
samenstelling van de teams een afspiegeling van de diversiteit 
van Amsterdam is. 

4. Zorgvuldige transitie: 
I. De gemeente zet zich samen met SIGRA (het 

samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, 
actief in zorg en welzijn) in voor het behouden van 
zorgprofessionals voor de stad. Dat betekent onder meer dat de 
nieuwe functies in Buurtteams Amsterdam aantrekkelijk genoeg 
moeten zijn.  

II. In het subsidiekader voor Buurtteams Amsterdam wordt 
continuïteit opgenomen als subsidiabele activiteit. Dit betekent dat 
er eenmalig een subsidie wordt verstrekt aan de toekomstige 
buurtteamorganisaties voor activiteiten die bijdragen aan 

 het voortzetten van hulprelaties 
 de overname van betrokken personeel van latende 

organisaties die voorheen de activiteiten hebben 
uitgevoerd die vanaf 2021 landen in de buurtteams  

 het faciliteren van de overdracht van alle met betrekking 
tot de uitvoering van deze activiteiten te verrichten 
werkzaamheden 

III. Bij de start van de Buurtteams Amsterdam per 1 januari 2021 
kunnen niet alle cliënten ineens overgedragen worden aan de 
startende buurtteams. Om de periode van onzekerheid en 
onduidelijkheid voor zowel cliënten als professionals zo kort 
mogelijk te houden en de buurtteams vanaf de start zo volwaardig 
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VERBETERBLAD 4

mogelijk te laten functioneren, zullen begin 2021 naast alle 
cliënten van de madi’s ook al de helft van alle cliënten ambulante 
ondersteuning bij de buurtteams ondergebracht worden. De 
andere helft volgt zo veel mogelijk in de loop van 2021.   

IV. De gemeente zorgt voor voldoende, tijdige communicatie aan 
aanbieders, professionals, cliënten en Amsterdammers. Dit doet 
zij in samenwerking met SIGRA en Cliëntenbelang Amsterdam. 

V. De buurtteamorganisaties zijn verantwoordelijk voor het 
organiseren van huisvesting voor de buurtteams. Het uitgangspunt 
is dat bestaande locaties zoveel mogelijk behouden worden voor 
de buurtteams. Om het verlies van bestaande locaties te beperken 
wordt voorgesteld dat de bestaande aanbieders hun 
huurcontracten door laten lopen in 2020 en op zijn vroegst op 1 
augustus 2020 stop zetten. Op dit moment is bekend aan welke 
partijen subsidie wordt verleend en weten we wie de nieuwe 
aanbieders worden en kan bepaald worden of opzeggen nodig is 
en kunnen verhuurders direct verteld worden wie een contract 
over kan nemen.  

5.1   Subsidietender: 
I. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt per perceel 

(op de schaal van het een  stadsdeel) een subsidie aan een 
aanbieder die in dat stadsdeel de  buurtteamactiviteiten gaat 
uitvoeren. Als er voor een stadsdeel meerdere partijen subsidie 
aanvragen worden de aanvragen onderling vergeleken op 
kwaliteit; een zogenoemde subsidietender. Het college zal in het 
eerste kwartaal van 2020 een subsidieregeling Buurtteams 
Amsterdam vaststellen, die past in het algemene subsidiekader 
van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA).  De 
subsidie heeft een looptijd van zes jaar.  

5.2   Eisen voor subsidieverlening: 
I. Aanvrager kan voor maximaal drie percelen (van de totaal zeven)  

subsidie toegekend krijgen.  
II. Aanvrager voert enkel buurtteamactiviteiten uit. Dit betekent dat 

aanvrager niet tevens een door de gemeente gecontracteerde 
aanbieder van aanvullende of specialistische ondersteuning is. 
Hierdoor heeft het buurtteam een onafhankelijke positie ten 
opzichte van het specialistische aanbod.   

5.3   Sturing en verantwoording: 
I. De gemeente bekostigt Buurtteams Amsterdam in de vorm van 

taakgerichte bekostiging in de variant functiebekostiging, wat 
inhoudt dat de gemeente budget geeft voor het beschikbaar 
stellen van de functie of  voorziening. 

II. Met de invoering van de buurtteams en de herschikking van taken 
in het Amsterdamse zorgstelsel, verschuift de focus van sturen op 
de afzonderlijke onderdelen in het stelsel naar sturen op de 
beweging in het gehele stelsel: van aanvullende zorg naar 
buurtteams en OKT naar sociale basis.  

III. De gemeente en uitvoerende organisaties, 
 ontwikkelen stapsgewijs en lerend in partnerschap; 
 evalueren en verantwoorden  zowel ‘horizontaal’ (met 
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VERBETERBLAD 5

soortgelijke aanbieders) als ‘verticaal’ (met aanbieders van 
verschillende voorzieningen); 

 geven professionals ruimte en beslissingsbevoegdheid, 
inclusief ruimte om te experimenteren; 

 zijn gezamenlijk verantwoordelijk dat het beschikbare budget 
niet wordt overschreden. 

IV. De gemeente monitort met een beperkte set van kengetallen 
(waaronder in ieder geval cliëntstromen, financiën en kwaliteit) 
waarbij  het beperken van de administratieve lasten een 
belangrijke toetssteen is.  

V. De gemeenteraad ontvangt tweemaal per jaar (bij de najaarsnota 
en jaarrekening) een voortgangsrapportage waar naast de 
kengetallen ook aandacht is voor de kwalitatieve elementen en de 
ontwikkelopdracht van de buurtteams. 

6.   Financieel kader: 
I. Voor buurtteams Amsterdam wordt vanaf 2021 een structureel 

budget beschikbaar gesteld van 74,1 miljoen euro. De dekking 
hiervoor komt uit het programma Volksgezondheid, Jeugd en Zorg 
(16,2 miljoen euro basisvoorzieningen en diversiteit; 2,3 miljoen 
euro wijkteams en 31,6 miljoen euro individuele voorzieningen) en 
het programma Werk, Inkomen en Participatie (24,0 miljoen euro, 
armoede en schuldhulp t.b.v. schuldhulpverlening en sociaal 
raadslieden). 

II. In 2021 is nog niet het hele budget beschikbaar voor Buurtteams 
Amsterdam vanwege de gefaseerde overgang van cliënten uit de 
Ambulante Ondersteuning. In 2021 verlagen we het budget 
incidenteel met 7,6 miljoen  euro (25% van het budget dat nodig is 
voor het volledig overgedragen cliëntenaandeel ambulante 
ondersteuning) ten gunste van het budget voor Individuele 
Voorzieningen. 

III. Voor het bepalen van het budget voor de uitvoering van  
Buurtteams Amsterdam per stadsdeel wordt de  verdeelsleutel 
gebruikt van de Sociale Basis. 

IV. De omvang van de risico’s en incidentele transitiekosten in de 
aanloopperiode en het eerste jaar wordt geschat op een bedrag 
van 15 miljoen euro, de exacte omvang en de 
beheersmaatregelen worden nog verder uitgewerkt. Dekking van 
de kosten vindt -conform de financiële samenwerkingsafspraken 
2019 – 2022- plaats binnen de programma’s “Volksgezondheid, 
Jeugd en Zorg” 
 

3. Kennis te nemen van de tijdlijn voor de invoering van Buurtteams Amsterdam, 
waarvan belangrijke processtappen zijn:  
a. Het college en de gemeenteraad worden respectievelijk in februari en maart 

2020 gevraagd in te stemmen met het technisch wijzigen van de ASA, 
waaronder zich twee wijzigingen bevinden die het mogelijk maken om in een 
nadere regeling voor zes jaar subsidie te verstrekken, per gebied (stadsdeel). 

b. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het subsidiekader voor 
Buurtteams Amsterdam zodat deze in april 2020 gepubliceerd kan worden. 

c. Het college en de gemeenteraad worden na het zomerreces in 2020 
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VERBETERBLAD 6

gevraagd in te stemmen met de gewijzigde Wmo verordening waarin de 
Buurtteams Amsterdam zijn verwerkt en alle andere noodzakelijke 
aanpassingen naar aanleiding van de stelselwijziging zijn doorgevoerd. 

d. Het overdragen van bestaande cliënten naar Buurtteams Amsterdam moet 
zorgvuldig gebeuren. De gemeente Amsterdam gebruikt het jaar 2020 om 
samen met aanbieders te komen tot een gezamenlijke strategie voor de 
overdracht van cliënten. 

e. De gemeente is in 2019 gestart met de communicatie over Buurtteams 
Amsterdam aan professionals. In 2020 start de communicatie richting 
Amsterdammers. 

f. Om tot een eenduidige werkwijze voor buurtteammedewerkers te komen stelt 
de gemeente in 2020 een “kompas” voor de buurtteams op, waarin de nieuwe 
werkwijze, houding en gedrag van de toekomstige medewerkers op 
hoofdlijnen wordt beschreven. 
 

4. Kennis te nemen van de geheimhouding op de bijlage ‘Juridische risicoparagraaf 
Buurtteams Amsterdam’ die op grond van artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet is opgelegd. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10, 
tweede lid, onder b (bescherming economische en financiële belangen van de 
gemeente) en g (voorkomen van onevenredige benadeling) van de Wet 
openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde 
tijd.  
B. Kennis te nemen van het verzoek om de opgelegde geheimhouding op grond 
van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet tijdens de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad na aanlevering van de stukken bij de 
raadsgriffie te bekrachtigen. 

 

Wettelijke grondslag 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 
via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun 
inwoners.  

 Jeugdwet 2015: gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 een jeugdhulpplicht: 
kinderen tot 18 jaar ontvangen de hulp die nodig is. 

 Participatiewet 2015: met ingang van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn 
gemeenten verantwoordelijk geworden voor mensen die ondersteuning nodig 
hebben om te kunnen werken. 

 Artikel 160, eerste lid, onder a van de Gemeentewet: het college is bevoegd om 
het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren. 

 Artikel 160 eerste lid onder b van de Gemeentewet: het college is bevoegd 
beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens 
de wet de burgemeester hiermee is belast. 

 Artikel 169 lid 2 Gemeentewet: het college en elk van zijn leden afzonderlijk 
geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig 
heeft. 

 

Bestuurlijke achtergrond 

 Vaststellen van de Verordening verlening uitsluitend recht aan de OKT Stichting. 
Vastgesteld in college van B&W op 8 mei 2018. Vastgesteld in de gemeenteraad 
op 27 juni 2018. 
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 Bouwstenen voor doorontwikkeling sociaal domein 2018. Vastgesteld in college 
van B&W op 13 maart 2018. Besproken in commissie ZJS op 6 september 2018. 

 Uitvoeringsagenda 2019. Vastgesteld in de gemeenteraad op 7 november 2018. 
 Voortgangsrapportage Overgangsperiode Samen Doen 2019-2020. Vastgesteld 

in college van B&W op 6 november 2018. Besproken in Commissie ZJS 6 
december 2018. 

 Actualisatie bestuursopdracht ontwikkelbuurten 2019-2022. Vastgesteld in college 
van B&W op 5 februari 2019. Ter kennisname geagendeerd voor commissie WB 
op 6 maart 2019. 

 Opdracht Stichting Ouder- en Kindteams 2019. Besproken in commissie ZJS op 
16 mei 2019. 

 Hoofdlijnenbesluit inrichting Buurtteams Amsterdam. Vastgesteld in college van 
B&W op 24 september 2019. Vastgesteld in de gemeenteraad op 7 november 
2019. 

 

Onderbouwing besluit 

1.Kennis te nemen van de Wethoudersbrief ‘Nadere uitwerking Buurtteams 
Amsterdam’ en ‘Inkoop aanvullende ondersteuning Wmo’ waarin de gemeenteraad 
wordt geïnformeerd over de uitwerking van de plannen voor Buurtteams Amsterdam 
en de aanvullende ondersteuning  Wmo vanaf 2021 en de wijze van afdoening van de 
moties.  
 
Amsterdammers met een ondersteuningsvraag kunnen rekenen op de gemeente en 
maatschappelijke partners. Enkelvoudige en specifieke vragen van Amsterdammers 
worden op dit moment redelijk tot goed beantwoord. Een meervoudige of complexe 
vraag loopt echter regelmatig vast tussen de raderen van de maatschappelijke 
organisaties en/of binnen de gemeentelijke organisatie. De omvang van de stad 
speelt een grote rol. De veelheid aan partners en samenwerkingsverbanden, een 
wirwar aan toegangspoorten tot zorg en ondersteuning en het gebrek aan integrale 
informatie en sturing op het veld, maakt dat nog maar een enkeling begrijpt hoe het 
werkt. 
 
Om de dienstverlening in de buurt herkenbaarder en dichterbij de Amsterdammer te 
organiseren wordt het sociale stelsel in Amsterdam vereenvoudigd. Vanaf 2021 
komen er ‘Buurtteams Amsterdam’ die zorg en ondersteuning in de buurt in 
samenhang organiseren en financieren; eenvoudig en herkenbaar. Deze teams zijn 
de spil in de buurt waar iedereen met een vraag over wonen, welzijn, opvoeden, 
inkomen, schulden en veiligheid terecht kan. De buurtteams werken nauw samen met 
de Ouder- en Kindteams (OKT’s) zodat geen huishouden tussen wal en schip valt. 
Ook zorgen we ervoor dat routes naar 'werk' goed op de teams aansluiten. Werk of 
een zinvolle dagbesteding is vaak het belangrijkste antwoord op tal van zorgvragen, 
en andersom kan het wegnemen van een zorgvraag het opstapje naar werk zijn. 
Amsterdammers worden gestimuleerd om naar elkaar om te zien en elkaar waar 
nodig te ondersteunen met praktische hulp of een luisterend oor. De gemeente 
Amsterdam ondersteunt daarom de ontwikkeling van de sociale basis van actieve 
buurtbewoners, maatschappelijke initiatieven en welzijnsorganisaties. De formele 
hulp en ondersteuning vanuit de buurtteams en zorgaanbieders wordt aanvullend op 
wat de Amsterdammer zelf of met zijn/haar netwerk in de buurt kan realiseren. 
 
Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de hoofdlijnenbesluiten 
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‘Inrichting Buurtteams Amsterdam’. Hiermee zijn de contouren en uitgangspunten 
voor de buurtteams, zoals hierboven geschetst, vastgesteld. Niet alle Wmo-
dienstverlening zal verplaatst worden naar de nieuwe buurtteams. De wijze waarop 
deze dienstverlening in de periode 2021-2027 wordt ingekocht is uiteengezet in het 
hoofdlijnenbesluit   ‘Uitvraag voor dienstverlening aanvullende ondersteuning Wet 
maatschappelijke ondersteuning’, waar de gemeenteraad eveneens op 7 november 
2019 heeft ingestemd. Beide besluiten zijn nader uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten. In 
de wethoudersbrief worden de belangrijkste punten uit de beide besluiten toegelicht 
en wordt ingegaan op de wijze van afhandeling van zes moties. 
 
Motie nr. 692.19 mw Kiliç bij de Voorjaarsnota 2019 inzake Ambulante ondersteuning  
Motie van het Kiliç,  waarin het college gevraagd wordt om bij het terugdringen van 
het aantal aanbieders van ambulante ondersteuning en dagbesteding in te zetten op 
behoud van diversiteit aan aanbieders qua omvang, expertise, specialisme en 
culturele sensitiviteit.  
 
Op 7 november 2019 is per brief gemeld dat er bij de opdrachtverlening voor de 
aanvullende Wmo 2021 wordt ingezet op voldoende diversiteit qua omvang, 
expertise, specialisme en dat zowel voor de aanvullende Wmo als de Buurtteams 
Amsterdam culturele sensitiviteit een opgave blijft waar we als gemeente samen met 
maatschappelijke partijen aan blijven werken. Van de buurtteams en de aanbieders 
van de aanvullende ondersteuning Wmo wordt daarom verwacht dat zij: 
• een heldere visie over  diversiteit formuleren die wordt ingebed in het beleid van de 
organisatie; hierbij moet aandacht zijn voor intercultureel vakmanschap, het 
bevorderen en waarborgen van voldoende kennis bij medewerkers van inwoners met 
verschillende achtergronden en groepen waaronder lhbtiq+ Amsterdammers; 
• in de inrichting van de buurtteams rekening houden met de wensen en behoeften 
van diverse inwonersgroepen in de stadsdelen;  
• er zorg voor dragen dat het medewerkersbestand en de samenstelling van de teams 
een afspiegeling van de diversiteit van Amsterdam is. 
 
 Motie nr. 1871.19 mw Grooten c.s.  Inrichting buurtteams en aantal aanbieders 
dagbesteding 
Motie nr. 1869.19 mw Grooten c.s. Aanvullende ondersteuning Wmo  inzake toegang 
dagbesteding 
Moties van de leden Grooten, c.s. over het aantal aanbieders voor dagbesteding en 
over de toegang tot dagbesteding. 
 
Een stadsbreed en divers aanbod voor dagbesteding blijft geborgd. Door in te zetten 
op het contracteren van voldoende aanbieders kunnen ook kleine specifieke 
aanbieders en sociale ondernemingen een plek houden in Amsterdam. Er komt geen 
nieuw limiet op over onderaannemerschap en het aantal aanbieders dat we maximaal 
contracteren is ruimer geformuleerd. In de selectie worden de kwaliteit en diversiteit 
van het aanbod het zwaarste laten wegen. In aanvulling daarop worden aanbieders 
die dagbesteding uitvoeren gericht op Meewerken en als route naar betaald werk 
(Meedoenwerkt) gestimuleerd samen te werken met sociale firma’s.  
 
De toegang tot dagbesteding is uitgewerkt volgens de in de motie aangegeven lijn. 
Nieuwe aanmeldingen voor dagbesteding lopen via de buurtteams, maar aanbieders, 
verwijzers, Sociale Basis en WPI hebben ook een rol in het toegangsproces. 
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Gecontracteerde aanbieders (en via hen ook verwijzers) kunnen cliënten die zich bij 
hen melden, aandragen bij buurtteams. De vraagverheldering heeft dan al 
plaatsgevonden door verwijzer of dagbestedingsaanbieder. Cliënten kunnen meteen 
aan de slag bij een aanbieder. Het buurtteam doet daarna de formele beoordeling van 
de toegang tot dagbesteding. Om dit proces zo licht mogelijk te laten verlopen, 
dragen aanbieders (en verwijzers) bij door relevantie informatie uit eerdere intakes of 
gesprekken met de cliënt efficiënt over te dragen aan het buurteam waardoor een 
toegangsgesprek (een heroverweging) door het buurtteam niet nodig is. De toets door 
het buurteam kan dus licht zijn als mensen bijvoorbeeld in een instelling voor 
beschermd wonen zitten; of wanneer de verwijzing via een huisarts of een organisatie 
als Reade loopt en de behoefte aan de aanvullende dagbestedingsvoorziening 
duidelijk is omschreven. 
 
Dat de buurtteams de regie over het toegangsproces hebben, is belangrijk omdat het 
buurteam staat voor een brede blik. Voor dagbesteding gaat dat om de afweging of er 
nog andere ondersteuningsvragen spelen, of dat ook basisvoorzieningen ingezet 
kunnen worden. Bijvoorbeeld sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen met 
beginnende dementie in het Huis van de Wijk.  
Ook is het de taak van het buurtteam om af te wegen of dagbesteding, 
vrijwilligerswerk of een leerwerkstage gericht op betaald werk passend is. In deze 
gevallen stemt buurtteam direct af met de dagbestedingsaanbieder en WPI over de 
mogelijkheden, waarna de toekenning volgt. Het precieze proces van aandragen en 
afstemmen wordt verder uitgewerkt en afgestemd met aanbieders van dagbesteding. 
Uitgangspunt is een kort, effectief werkproces zonder dubbelingen in informatie, 
registratie en besluiten. 
 
Motie nr. 1875.19 dhr Ceder Inrichting buurtteams en betrekken informele zorg 
Motie van het lid Ceder waarin de gemeenteraad het college verzoekt informele zorg 
te betrekken bij de toekomstige buurtteams.   
 
In het vormgeven van het nieuwe stelsel is er bijzondere aandacht voor de verbinding 
tussen de buurtteams en de sociale basis. Bij de doorontwikkeling van de buurtteams 
wordt daarnaast aandacht geschonken aan de verbinding en samenwerking met 
informele zorg. Ook wordt in “het Verbond”, de vier oefenplaatsen voor de 
toekomstige buurtteams, op dit moment al geëxperimenteerd met de samenwerking 
met de informele zorg. De ervaringen uit het verbond krijgen een belangrijke plek in 
de werkwijze van de buurtteams.  
 
Motie nr. 1870.19 mw Grooten c.s. Inrichting buurtteams en meetpunten voor de raad 
Motie van de leden Grooten c.s. waarin de gemeenteraad het college verzoekt om in 
de definitieve plannen voor de buurtteams naast meetpunten voor te stellen aan de 
gemeenteraad en deze te bespreken met de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en 
Sport en onderdeel te laten zijn van de vaste Planning & Control cyclus.  
 
De Rekenkamer heeft daarnaast geadviseerd om de gemeenteraad informatie en 
inzicht te geven in de kwaliteit van het toegangsproces vanuit de buurtteams: hoeveel 
Amsterdammers helpt het buurteams, wat is de tevredenheid van Amsterdammers en 
wat zijn de resultaten in termen van verstrekte maatwerkvoorzieningen?  
 
Hieraan wordt invulling gegeven door bij de najaarsnota en jaarrekening een 
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voortgangsrapportage, waar naast de kengetallen ook aandacht is voor de 
kwalitatieve elementen en de ontwikkelopdracht van de buurtteams,  met de 
gemeenteraad te bespreken.  
 
Motie nr. 1256.19 dhr Flentge bij de Voorjaarsnota 2019 inzake Wijkteams zorg  
Motie van het lid Flentge, waarin de gemeenteraad het college verzoekt: “de 
mogelijkheid te onderzoeken om de budgetten van de bestaande wijkteams te 
ontschotten, zodat het team sociaal op maat aan de behoefte van ouderen en 
zorgbehoevenden in de buurt kan voorzien. Op deze manier wordt de drempel tot de 
zorg verlaagd en de kans op langer in welzijn thuis wonen vergroot.” 
 
Door de buurtteams herkenbaar en nabij in te richten en in de teams een breed palet 
aan ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden zorgen we dat Amsterdammers met 
een ondersteuningsbehoefte snel en eenvoudig de zorg of hulp kunnen krijgen die zij 
nodig hebben. Voor Buurtteams Amsterdam is daarnaast gekozen voor taakgerichte 
bekostiging. Taakgerichte bekostiging past bij een brede opdracht waarin 
afzonderlijke producten niet eenvoudig gekwantificeerd kunnen worden en 
ontwikkelen aan de orde is, zoals bij de buurtteams. Deze vorm is ook goed 
toepasbaar in situaties waarin afhankelijkheden tussen leveranciers bestaan, zoals in 
het geval van de buurtteams, die tevens de toegang vormen tot aanvullende 
ondersteuning Wmo, omdat er geen drempels mogen zijn om cliënten te helpen.   
 
2  In te stemmen met de voordracht ‘nadere uitwerking Buurtteams Amsterdam’, in 
vervolg en als uitwerking van het hoofdlijnenbesluit Buurtteams Amsterdam, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019 (BD2019-006211), waarin de 
raad wordt gevraagd:  
 
A. Kennis te nemen van bijgevoegd uitvoeringsdocument Buurtteams 
Amsterdam. 
Met het hoofdlijnenbesluit “Inrichting Buurtteams Amsterdam” heeft de gemeenteraad 
richting gegeven aan de uitgangspunten en contouren van de toekomstige 
buurtteams. De plannen voor de buurtteams zijn nader uitgewerkt in bijgaand 
uitvoeringsdocument.  
 
De doorontwikkeling naar Buurtteams Amsterdam is een majeure beweging in het 
Amsterdams sociaal domein, met impact op de gemeente, professionals en 
Amsterdammers. Om alle stakeholders zo goed mogelijk te betrekken bij het ontwerp 
van de toekomstige buurtteams is de gemeente in het najaar van 2019 gestart met 
een proces van co-creatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van een participatief en 
interactief proces waarbij “het hele systeem” (de belangrijkste belanghebbenden) 
worden betrokken om tot een gedeelde gewenste toekomststrategie te komen. 
Samen met circa 120 stakeholders waaronder cliënten, zorgaanbieders, 
beleidsmakers, aanpalende dienstverleners, is in drie sessies  een gedeeld beeld van 
het heden gevormd en in kaart gebracht welke bestaande goede voorbeelden, 
werkwijzen en structuren een plek moeten krijgen in de nieuw te vormen buurtteams. 
Daarna is gezamenlijk verkend welke gedeelde ambities er zijn voor de toekomstige 
buurtteams en wat er nodig is om deze te realiseren. Het resultaat is een breed 
gedragen toekomstbeeld voor de Buurtteams Amsterdam, concrete input voor  
voorliggend uitvoeringsbesluit en de opdracht aan de toekomstige 
buurtteamorganisatie en verbinding tussen en draagvlak onder de stakeholders. 
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B. de volgende uitgangspunten voor de wijze waarop vanaf 2021 uitvoering 
wordt gegeven aan de Buurtteams Amsterdam, die nader zijn uitgewerkt in het 
uitvoeringsdocument Buurtteams Amsterdam (vanaf hoofdstuk 2 
“Dienstverlening Buurtteams Amsterdam”) vast te stellen: 
 
2. Dienstverlening Buurtteams Amsterdam 
Buurtteams Amsterdam zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. De 
Buurtteams gaan een belangrijk deel van de huidige ambulante ondersteuning 
bieden.  Indien meer nodig is dan de buurtteams zelf kunnen bieden, dan hebben zij 
een belangrijke rol in het toegangsproces voor maatwerkvoorzieningen. Verder 
kunnen ook cliënten met multiproblematiek vanaf 2021 terecht bij de Buurtteams, of 
als dit vanwege de situatie beter past, bij het OKT. De organisatie Samen DOEN 
houdt daarmee op te bestaan. In hoofdstuk 2 van het uitvoeringsdocument is de 
dienstverlening door de Buurtteams nader uitgewerkt.     

 
3.  Werkwijze Buurtteams Amsterdam 
 De gemeente stuurt er als subsidieverstrekker op dat er een  gelijke werkwijze 

komt voor buurtteams in de stad. Bij start in 2021 is er daarom voor de nieuwe 
buurtteamorganisaties een Kompas Buurtteams Amsterdam beschikbaar. Tijdens 
de looptijd  van de subsidie is de ontwikkeling van de professionele houding en 
werkwijze een verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke buurtteamorganisaties.  

 De organisaties die Buurtteams Amsterdam uitvoeren borgen de 
netwerksamenwerking op stadsdeelniveau en per buurt. Hiermee wordt eveneens 
uitvoering gegeven aan de motie van het lid Ceder inzake de inrichting van de 
Buurtteams Amsterdam - betrek informele zorg, waarin de raad het college van 
burgemeester en wethouders verzoekt: “Er bij de doorontwikkeling van de 
buurtteams zorg voor te dragen dat er voldoende aandacht is voor de verbinding 
en samenwerking met informele zorg; Bij de doorontwikkeling van het beleid 
mensen met kennis van en expertise in de informele zorg te betrekken.” 

 Voor de samenwerking met OKT, sociale basis, onderwijs, huisartsen, 
woningcorporaties, aanbieders aanvullende dienstverlening Wmo worden door de 
gemeente in 2020 stedelijk afspraken gemaakt. Beroepsmatige 
ervaringsdeskundigen zullen een waardevolle rol vervullen in de buurtteams. 

 Buurtteams Amsterdam hebben de regie in het toegangsproces naar 
maatwerkvoorzieningen Wmo.  

 Cliënten kunnen kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb) als zij hun 
eigen ondersteuning willen regelen.  

 De gemeente zet er op in dat de dienstverlening van Buurtteams Amsterdam er is 
voor alle Amsterdammers en dat deze moet aansluiten bij Amsterdammers van 
verschillende geloven, etnische afkomst, van verschillende sociaaleconomische 
afkomst en seksuele oriëntatie. Hiermee wordt invulling wordt gegeven aan de  
motie van lid Kiliç inzake de Voorjaarsnota 2019 Ambulante ondersteuning, 
waarin de raad het college van burgemeester en wethouders verzoekt: “Bij het 
terugdringen van het aantal aanbieders van ambulante ondersteuning en 
dagbesteding in te zetten op behoud van diversiteit aan aanbieders qua omvang, 
expertise, specialisme en culturele sensitiviteit.” 

 
Hoofdstuk 3 van het uitvoeringsdocument gaat nader in op de werkwijze van de 
Buurtteams in 2021.  
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4.    Zorgvuldige transitie 
De gemeente zet zich in voor het behouden van zorgprofessionals voor de stad. In 
hoofdstuk 4 van het uitvoeringsdocument worden de inspanningen van de gemeente 
om professionals te behouden verder uiteengezet en wordt aandacht besteed aan de 
manier waarop cliënten per 1 januari 2021 gefaseerd worden  overgedragen aan de 
startende buurtteams. Verder wordt in dit hoofdstuk onder meer dieper ingegaan op 
de organisatie van huisvesting en de wijze waarop de gemeente hierin een rol zal 
vervullen.     
 
5. 1   Subsidietender 
5.2   Eisen aan inschrijving 
Het college verleent per 2021 subsidie voor de uitvoering van buurtteamactiviteiten in 
een stadsdeel. Hiervoor wordt een subsidieregeling onder de ASA opgesteld die in 
het voorjaar van 2020 door het college wordt vastgesteld. Per stadsdeel wordt een 
subsidie verstrekt. Als voor één stadsdeel meerder aanvragen binnenkomen worden 
deze onderling vergeleken en gerangschikt op kwaliteit, een zogenoemde tender. De 
subsidie wordt verstrekt voor zes jaar en wordt uitgezet in zeven ‘percelen’, namelijk 
de zeven stadsdelen. Een perceel is de uitvoering van de buurtteams in een 
stadsdeel.  

 
Hoofdstuk 5 van het Uitvoeringsdocument gaat nader in op het subsidiekader dat 
wordt opgesteld voor de Buurtteams Amsterdam en de eisen waarvan nu al bekend is 
dat deze gesteld gaan worden aan potentiële aanvragers.  
 
5.3    Sturing en verantwoording 
Buurtteams Amsterdam worden gefinancierd volgens taakgerichte bekostiging in de 
variant functiebekostiging, de gemeente geeft budget voor het beschikbaar stellen 
van de functie of  voorziening. Deze vorm van past bij een bredere opdracht waarin 
afzonderlijke producten niet eenvoudig genormeerd of gekwantificeerd kunnen 
worden en ontwikkelen aan de orde is, zoals bij de buurtteams; de  ontwikkelingen 
vragen namelijk om hoge investeringsbereidheid van partijen. Deze vorm is echter 
ook goed toepasbaar in situaties waarin afhankelijkheden tussen leveranciers 
bestaan, zoals in het geval van de buurtteams, die tevens de toegang vormen tot 
aanvullende ondersteuning Wmo, omdat er geen drempels mogen zijn om cliënten te 
helpen én een verschuiving plaats moet vinden van zwaar naar licht. De 
bekostigingswijze zal ruimte moeten bieden voor de teams om regie te voeren op de 
inzet op casusniveau inclusief noodzakelijke op- of afschaling wanneer 
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Tot slot zijn de administratieve lasten bij 
deze vorm van bekostigen beduidend lager dan bij PxQ bekostiging. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan de motie van het lid Flentge inzake de Voorjaarsnota 2019 -
Wijkteams zorg, waarin de gemeenteraad het college van burgemeester en 
wethouders verzoekt: “de mogelijkheid te onderzoeken om de budgetten van de 
bestaande wijkteams te ontschotten, zodat het team sociaal op maat aan de behoefte 
van ouderen en zorgbehoevenden in de buurt kan voorzien. Op deze manier wordt de 
drempel tot de zorg verlaagd en de kans op langer in welzijn thuis wonen vergroot.” 
 
De functiebekostiging van de buurtteams betekent dat zij een jaarbudget ontvangen, 
waarbinnen ze de opdracht die aan hen is verstrekt moeten uitvoeren. Bijstelling van 
het budget is in principe niet aan de orde, tenzij de uitgangspunten waarop het budget 
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is bepaald onrealistisch blijken te zijn. Dan is in eerste instantie sprake van 
herverdeling over de stad. Hiervoor nemen we flexibiliteit op in de subsidieverlening. 
Net als bij andere subsidies behoudt de gemeente het recht om bij het onvoldoende 
uitvoeren van de opdracht de subsidie lager vast te stellen en/of (gedeeltelijk) terug te 
vorderen.  
 
Op onderdelen is het gewenst om meer tijd te nemen voor het creëren van de juiste 
randvoorwaarden voor de invoering van de nieuwe bekostigingswijze en is het 
voorstel om een tussenstap in te bouwen om gedurende twee jaar vast te kunnen 
houden aan (elementen van) inspannings- en resultaatgerichte bekostiging. Voor 
schuldhulpverlening, als toekomstig onderdeel van de buurteamorganisatie, geldt dat 
het zoeken en helpen van zoveel mogelijk klanten met schulden geldt als hoge 
bestuurlijke prioriteit. Een directe verbinding van financiering met de kwantiteit van de 
dienstverlening is dan bijna onvermijdelijk; bestuurlijk verwoord als ‘geen 
wachtlijsten’. De afgelopen jaren zijn goede resultaten geboekt met productgebonden 
financiering. Belangrijk is om de effectiviteit van de schuldhulpverlening te borgen. 
Dat betekent dat dit deel van het budget, wanneer de cliëntstromen daartoe 
aanleiding geven, in overleg met de betreffende afdeling kan worden bijgesteld, 
binnen de grenzen van de programmabegroting. 
 
In hoofdstuk 5 wordt verder uiteengezet wat taakgerichte bekostiging betekent voor 
de sturingsmogelijkheden van de gemeente op de buurtteams. In dit hoofdstuk wordt 
ook toegelicht dat de opgedane sturingsinformatie (opbrengsten evaluatiegesprekken, 
de kengetallen en de financiële voortgang) op gezette tijden worden gedeeld en 
besproken met de raad, zodat de raad zijn toezichthoudende en sturende rol invullen. 
Hiermee wordt invulling wordt gegeven aan de  motie van de leden Grooten e.a. 
inzake de inrichting van de Buurtteams Amsterdam - meetpunten voor gemeenteraad, 
waarin de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders verzoekt: 
1. “In de definitieve plannen voor de buurtteams Amsterdam naast het normenkader 

ook meetpunten voor te stellen aan de gemeenteraad, te denken valt aan de 
hoeveelheid bereikte cliënten, de tevredenheid van professionals en cliënten, de 
vindbaarheid, het ziekteverzuim onder personeel, de snelheid waarmee vacatures 
vervuld kunnen worden. 

2. Deze meetpunten te linken aan de verschillende fases na invoering en de 
ervaringen in andere steden. 

3. Deze meetpunten te bespreken met de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en 
Sport en onderdeel te laten zijn van de vaste Planning & Controlcyclus.” 
 

3. Kennis te nemen van de tijdlijn voor de invoering van Buurtteams Amsterdam, 
waarvan belangrijke processtappen zijn:  
 
a. Het college en de gemeenteraad worden respectievelijk in februari en maart 2020 
gevraagd in te stemmen met het technisch wijzigen van de ASA, waaronder zich twee 
wijzigingen bevinden die het mogelijk maken om in een nadere regeling voor zes jaar 
subsidie te verstrekken, per gebied (stadsdeel) 
Om subsidie te verstrekken  voor zes jaar en per perceel  één organisatie te 
selecteren is het nodig dat de ASA  wordt aangepast. De besluitvorming daarover zal 
in februari en maart 2020 aan respectievelijk het college en de gemeenteraad worden 
voorgelegd.  
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b. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het subsidiekader voor Buurtteams 
Amsterdam zodat deze in april 2020 gepubliceerd kan worden. 
In de tweede helft van maart 2020 stelt het college het subsidiekader Buurtteams vast 
zodat deze op 1 april 2020 gepubliceerd kan worden. In juli 2020 vindt de gunning 
van de subsidie plaats, waarna de toekomstige buurtteamorganisaties zich kunnen 
voorbereiden op de implementatie. Op 1 januari 2021 starten 22 buurtteams in de 
stad, dit aantal wordt stapsgewijs uitgebreid. 
 
c. Het college en de gemeenteraad worden na het zomerreces in 2020 gevraagd in te 
stemmen met de gewijzigde Wmo verordening waarin de Buurtteams Amsterdam zijn 
verwerkt en alle andere noodzakelijke aanpassingen naar aanleiding van de 
stelselwijziging zijn doorgevoerd. 
De keuze voor buurtteams maakt dat de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2015 aangepast moet worden. De buurtteams en de wijze waarop zij 
gepositioneerd worden in het stelsel, worden verwerkt in de Verordening. Daardoor 
zal de Verordening ook op andere onderdelen moeten worden aangepast, zodat de 
systematiek in de regelgeving en het stelsel weer in overeenstemming zijn . Na het 
zomerreces 2020 zal besluitvorming over de wijziging van de Verordening aan 
college en raad worden voorgelegd.       
 
d. Het overdragen van bestaande cliënten naar Buurtteams Amsterdam moet 
zorgvuldig gebeuren. De gemeente Amsterdam gebruikt het jaar 2020 om samen met 
aanbieders te komen tot een gezamenlijke strategie voor de overdracht van cliënten. 
De gemeente zorgt er voor dat op 1 januari 2021: 
• Amsterdammers  weten waar ze voor hun ondersteuning terecht kunnen; 
• Amsterdammers zijn geïnformeerd over de komst van de buurtteams en de 
consequenties daarvan voor hun ondersteuningsvraag; 
• Aanbieders afspraken hebben met hun cliënten over hun ondersteuning; 
• Bekend is welke cliënten ondersteuning ontvangen en moeten blijven ontvangen in 
2021. 
 
e. De gemeente is in 2019 gestart met de communicatie over Buurtteams Amsterdam 
aan professionals. In 2020 start de communicatie richting Amsterdammers. 
Alle Amsterdammers met een zorg- of ondersteuningsvraag moeten de buurtteams 
vanaf de start weten te vinden. In het najaar van 2020, wanneer de aanbieders 
bekend zijn, start daarom de communicatie richting cliënten en Amsterdammers. De 
communicatieaanpak wordt nader toegelicht op pagina 18 en 19 van het 
uitvoeringsdocument. 
 
a. Om tot een eenduidige werkwijze voor buurtteammedewerkers te komen stelt de 
gemeente in 2020 een “kompas” voor de buurtteams op, waarin de nieuwe werkwijze, 
houding en gedrag van de toekomstige medewerkers op hoofdlijnen wordt 
beschreven. 
Buurtteams Amsterdam zijn gehouden volgens dit Kompas te werken zodat er vanaf 
de start eenduidigheid is in aanpak en werkwijze. De buurtteamorganisaties zijn 
verantwoordelijk voor de opstart van de buurtteams met teambuilding en introductie 
van de nieuwe werkwijze, ter voorbereiding op de start van de teams op 1 januari 
2021. 
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De gemeente zal een platform bieden om in co-creatie met de buurtteamorganisaties 
het leren en ontwikkelen te stimuleren.  In 2020 neemt de gemeente hierbij het 
voortouw en ligt de prioriteit op twee zaken: inspiratie over “het waarom van de 
verandering” en de kennismaking over de nieuwe werkwijze en werksystemen. Vanaf 
eind 2020 biedt de gemeente voldoende aanbod in training in werkwijze en 
werksystemen.  
 
Vanaf januari 2021 bieden gemeente en buurtteamorganisaties samen een breed 
aanbod leerinterventies met training in werkwijze en methodieken, inhoudelijke 
verdieping en competentieontwikkeling. 
 
4. A Kennis te nemen van de geheimhouding op de bijlage ‘Juridische risicoparagraaf 
Buurtteams Amsterdam’ die op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet 
is opgelegd. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder 
b (bescherming economische en financiële belangen van de gemeente) en g 
(voorkomen van onevenredige benadeling) van de Wet openbaarheid van bestuur. 
De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.  
4. B Kennis te nemen van het verzoek om de opgelegde geheimhouding op grond 
van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet tijdens de eerstvolgende vergadering 
van de gemeenteraad na aanlevering van de stukken bij de raadsgriffie te 
bekrachtigen. 
 
Voorstel is dat op de bijlage ‘Juridische risicoparagraaf bij Uitvoeringsbesluit 
buurtteams’ stukken geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 25, tweede 
lid van de Gemeentewet. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10, 
tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Openbaarmaking van de bijlage over de juridische risico’s van het Uitvoeringsbesluit 
buurtteam tast de positie van de gemeente tegenover wederpartijen aan, of verzwakt 
deze positie. Openbaarmaking kan de juridische positie van de gemeente zozeer 
schaden dat de economische of financiële belangen van de gemeente geacht moeten 
worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. Als 
gevolg van bekendmaking van de informatie over juridische risico’s kan één of 
meerdere partijen die bij de bestuurlijke aangelegenheid is betrokken, onevenredig 
voordeel of nadeel ondervinden. De geheimhouding wordt voor onbepaalde tijd 
opgelegd. 
 

  Financiële paragraaf   
Grondexploitatie: Ja/Nee    Totale omvang krediet:  € 

   Financiële dekking:  

Investering: Ja/Nee   Totale omvang krediet:  € 

   Afschrijvingstermijn:  

   Gebruikt rentepercentage: % 

   Looptijd krediet:  
Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee 

  Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW) 
€ 

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee 

    

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst? 
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Financiële gevolgen 

  Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer 

Kapitaallasten        

Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de 

algemene middelen 

       

Waarvan nog niet gedekt        

Toelichting 

Voor Buurtteams Amsterdam wordt vanaf 2021 een structureel budget beschikbaar 
gesteld van 74,1 miljoen euro. De dekking hiervoor komt uit het programma 
Volksgezondheid, Jeugd en Zorg (16,2 miljoen euro basisvoorzieningen en diversiteit; 
2,3 miljoen euro wijkteams en 31,6 miljoen euro individuele voorzieningen) en het 
programma Werk, Inkomen en Participatie (24,0 miljoen euro, armoede en schuldhulp 
t.b.v. schuldhulpverlening en sociaal raadslieden). 
 
De taken van de buurtteams bestaan uit taken die nu worden uitgevoerd binnen 
Wijkzorg, SamenDOEN, de madi’s en de Ambulante Ondersteuning. Op basis van 
historische inzet van deze partijen in de stadsdelen kunnen we een inschatting maken 
van de benodigde fte-inzet en omvang van de buurtteams per stadsdeel, en daarmee 
voor de hele stad. Deze inzet vertalen we naar een benodigd budget, op basis van 
een gemiddelde inschaling van de medewerkers en opslagen voor management en 
overhead. Opgeteld leidt dit tot het totaalbedrag van 73,9 miljoen euro voor de hele 
stad. Dit past binnen het budgettaire kader van 74,1 miljoen euro. 
 
In 2021 is nog niet het hele budget beschikbaar voor Buurtteams Amsterdam 
vanwege de gefaseerde overgang van cliënten uit de Ambulante Ondersteuning. In 
2021 verlagen we het budget incidenteel met 7,6 miljoen  euro (25% van het budget 
dat nodig is voor het volledig overgedragen cliëntenaandeel ambulante 
ondersteuning) ten gunste van het budget voor Individuele Voorzieningen. 
 
De invoering van de buurtteams gebeurt structureel budgettair neutraal, maar leidt 
wel tot verschuivingen binnen het programma Volksgezondheid, Jeugd en Zorg. Deze 
worden bij de Voorjaarsnota 2020 verwerkt. Het deel van het budget voor 
vroegsignalering, schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden wordt geoormerkt voor 
die taken in de subsidie aan de buurtteamorganisaties verstrekt en gedekt binnen de 
doelstelling Armoede en Schuldhulp van het programma Werk, inkomen en 
participatie.  
 
De genoemde bedragen kunnen nog onderhevig zijn aan wijzigingen doordat: 
-  De middelen nog bijgesteld moeten worden voor indexatie en groei van de stad, 
- De middelen vanwege tekorten binnen het sociaal domein en verhoging van de inzet 
op preventie anders ingezet kunnen worden, 
- De middelen binnen het gemeentefonds de komende jaren onderhevig zijn aan 
objectieve herverdeelmodellen, 
- De middelen vanuit het gemeentefonds afhankelijk zijn van de trap-op-trap-af 
systematiek vanuit het rijk. 
 
Voor het bepalen van het budget voor de uitvoering van  Buurtteams Amsterdam per 
stadsdeel wordt de  verdeelsleutel gebruikt van de Sociale Basis. 
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De omvang van de risico’s in de aanloopperiode en het eerste jaar wordt geschat op 
een bedrag van 15 miljoen euro. De verwerking en dekking van het definitieve bedrag 
zal worden meegenomen in het proces van de voorjaarsnota. 
 

Geheimhouding 

Bijlage 16: Juridische risicoparagraaf Buurtteams Amsterdam, op grond van artikel 
25, tweede lid van de Gemeentewet. Dit in verband met de belangen genoemd in 
artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Openbaarmaking van de bijlage over de juridische risico’s van het Uitvoeringsbesluit 
buurtteam tast de positie van de gemeente tegenover wederpartijen aan, of verzwakt 
deze positie. Openbaarmaking kan de juridische positie van de gemeente zozeer 
schaden dat de economische of financiële belangen van de gemeente geacht moeten 
worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. Als 
gevolg van bekendmaking van de informatie over juridische risico’s kan één of 
meerdere partijen die bij de bestuurlijke aangelegenheid is betrokken, onevenredig 
voordeel of nadeel ondervinden. De geheimhouding wordt voor onbepaalde tijd 
opgelegd. 
 

 Stukken 

Meegestuurd  Bijlage 1: wethoudersbrief Uitvoeringsbesluiten ‘Buurtteams Amsterdam’ en 
‘Inkoop aanvullende ondersteuning Wmo’ 
Bijlage 2:uitvoeringsdocument Buurtteams Amsterdam 

 Bijlage 3: motie nr. 692. 19 mw Kiliç inzake de Voorjaarsnota 2019 (Ambulante 
ondersteuning) 

 Bijlage 4: motie nr. 1869.19 mw Grooten c.s. Aanvullende ondersteuning Wmo 
inzake toegang dagbesteding 

 Bijlage 5: motie nr. 1871.19 mw Grooten c.s. inrichting buurtteams en aantal 
aanbieders dagbesteding 

 Bijlage 6: motie nr. 1875.19 dhr Ceder Inrichting buurtteams en betrekken 
informele zorg 

 Bijlage 7: motie nr. 1256.19 dhr Flentge bij de Voorjaarsnota 2019 inzake 
Wijkteams zorg 

 Bijlage 8: motie nr. 1870.19 mw Grooten c.s. Inrichting buurtteams en meetpunten 
voor de raad 

 Bijlage 9: advies Wmo adviesraad Buurtteams Amsterdam en inkoop aanvullende 
ondersteuning Wmo 

 Bijlage 10: reactie Cliëntenbelang Amsterdam Buurtteams Amsterdam 
 Bijlage 11: reactie Amsterdams Netwerk Ervaringsdeskundigen 
 Bijlage 12: advies Jeugdplatform Buurtteams Amsterdam 
 Bijlage 13: advies Participatieraad Buurtteams Amsterdam 
 Bijlage 14: reactie klankbordgroep Buurtteams Amsterdam 
 

Ter inzage gelegd  Bijlage 15: KABINET Juridische risicoparagraaf Buurtteams Amsterdam 

 

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

Sacha van Halder, 0683647419, s.van.halder@amsterdam.nl 
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Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam 

  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
  

 


