
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: De heer H. van der Linde 

Onderwerp: Transitie Teams Doen 

Datum indiening vragen: 31 augustus 2018 

 

 

Vraag 1: 

Wanneer staat deze transitie met al zijn veranderingen op de agenda? 

Antwoord: 

Er is een voorlopige planning gemaakt om de raad te informeren over diverse 

onderwerpen binnen het programma Krachtig Noordoostpolder (programma 6). 

Dit gebeurt door presentaties tijdens de commissievergaderingen en extra 

informatiebijeenkomsten.  

Het thema doorontwikkeling sociale teams staat (voorlopig) gepland op 4 

december.  

In overleg met de griffier wordt de planning definitief. De raad ontvangt de 

definitieve planning. 

 

 

Vraag 2: 

Op welke manier wordt de bevolking hiervan op de hoogte gebracht? 

Antwoord: 

Onze inwoners worden via de reguliere communicatiekanalen van de 

netwerkpartners op de hoogte gebracht. De netwerkpartners van het sociale 

team werken  aan een gezamenlijk communicatieplan. 

 

 

Vraag 3: 

Uit het werkveld heb ik begrepen dat er een adviesbureau “ Noordelijke diensten” is 

ingehuurd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Vraag hierover: Hoe is de 

verhouding van personeel in dienst gemeente Nop en adviesbureau die werken met de 

nieuwe methodiek? Wat gebeurt er met het personeel die niet binnen de nieuwe formule 

passen? 

Antwoord: 

Er wordt 24 uur/week voor het sociale team ingehuurd via het Bureau 

Noordelijke Gemeenten. Het totaal aantal beschikbare uren voor het sociale 

team is 664 uur/week. 

Het sociale team bestaat uit medewerkers van de 4 netwerkpartners (Carrefour, 

ZONL, GGD en het cluster USD van de gemeente).  

 

De medewerkers van het sociale team komen uit de huidige formatie van de 

netwerkpartners en zijn daarmee helemaal beschikbaar voor het sociale team. 

De reguliere taken van deze medewerkers zijn overgedragen aan de 

medewerkers die niet binnen het sociaal team actief zijn. (denk daarbij aan 

periodieke gezondheidsonderzoeken jeugdverpleegkundigen). 

  



 

Er is geen sprake van uitbreiding maar verschuiving. 

Het uiteindelijke doel is dat de medewerkers die niet binnen het sociaal team 

actief zijn ook  gaan werken volgens de Nieuwe Route. Dit is een 

meerjarenplan. Dit betekent dat medewerkers die niet kunnen/willen werken 

volgens de Nieuwe Route zullen worden begeleid naar ander werk.   

 

 

Datum beantwoording vragen: 5 september 2018 

Contactpersoon: Ali Pubben 

E-mail adres:  a.pubben@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48 13 46 81 

 


