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Burgerzaken en Sociaal Domein gaanBurgerzaken en Sociaal Domein gaan
samenwerken bij inschrijving op eensamenwerken bij inschrijving op een
briefadresbriefadres

  “Als je je werk voor de inwoner doet, doe je dat altijd samen”“Als je je werk voor de inwoner doet, doe je dat altijd samen”

Eind maart en begin april organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesEind maart en begin april organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) een serie bijeenkomsten rond de samenwerking tussen burgerzaken en het sociaal domein bij(BZK) een serie bijeenkomsten rond de samenwerking tussen burgerzaken en het sociaal domein bij
inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) op een briefadres. Daar bleek veel animo voor te zijn,inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) op een briefadres. Daar bleek veel animo voor te zijn,
en het enthousiasme tijdens de bijeenkomsten leverde een veelvoud aan lessen en inzichten op. Dezeen het enthousiasme tijdens de bijeenkomsten leverde een veelvoud aan lessen en inzichten op. Deze
kun je teruglezen in het stappenplan wat samen met een aantal gemeenten is ontworpen.kun je teruglezen in het stappenplan wat samen met een aantal gemeenten is ontworpen.
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De insteek: medewerkers burgerzaken en sociaal domein bij elkaar brengen om de samenwerking te
versterken, van elkaar te leren en naar voren te brengen wat er nog nodig is – zowel op lokaal als
landelijk niveau. Alle deelnemende medewerkers toonden zich zeer betrokken en gemotiveerd om te
bouwen aan meer samenwerking en een werkwijze waarbij de burger beter geholpen kan worden. Maar:
er is nog wel wat werk aan de winkel. Informatie uitwisselen, afspraken vastleggen, meer bestuurlijk
draagvlak en bijscholing op nieuwe vaardigheden en het werk van andere domeinen is nodig. Zo komen
we tot een integrale aanpak waar de kwetsbare burger echt baat bij heeft.

Van zorgelijke geluiden naar een nieuwe CirculaireVan zorgelijke geluiden naar een nieuwe Circulaire

Kritische geluiden van onder andere de gemeentelijke ombudsman van Amsterdam en van de Nationale
ombudsman toonden aan dat er nog veel mensen tussen wal en schip vallen bij gemeenten. Dat gaat
met name om mensen die geen vast woonadres hebben. De nieuwe Circulaire Briefadres geeft tekst en
uitleg en roept gemeenten op binnengemeentelijk de samenwerking te zoeken. Vooral als de situatie
van de persoon niet meteen helder is, is een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen en
doorvragen naar de ‘vraag achter de vraag’ erg belangrijk. Tijdens alle bijeenkomsten stelt Erna Bijl de
Vroe (Cluster BRP, Directie Democratie en Burgerschap bij ministerie van BZK) alle aanwezigen twee
vragen: “Waar kunnen we jullie verder mee ondersteunen? En wat kunnen wij bijdragen om de
samenwerking tussen burgerzaken en het sociaal domein te verbeteren?”

Praktijkvoorbeeld: Almere gooide het roer omPraktijkvoorbeeld: Almere gooide het roer om

Een opvallend voorbeeld van hoe dit kan worden opgepakt komt uit Almere. Deze gemeente gooideEen opvallend voorbeeld van hoe dit kan worden opgepakt komt uit Almere. Deze gemeente gooide
tussen 2010 en nu hun beleid rond inschrijvingen in de BRP op een briefadres drastisch om. Volgenstussen 2010 en nu hun beleid rond inschrijvingen in de BRP op een briefadres drastisch om. Volgens
juridisch adviseur Jan van Dodenwaard was de oorspronkelijk strakke handhaving van de (juridische)juridisch adviseur Jan van Dodenwaard was de oorspronkelijk strakke handhaving van de (juridische)
wet wel degelijk effectief: Almere ging van 721 naar 247 inschrijvingen op een briefadres per jaar, waar erwet wel degelijk effectief: Almere ging van 721 naar 247 inschrijvingen op een briefadres per jaar, waar er
jaarlijks 1300 aangevraagd worden. Hoewel het aantal kritische signalen vanuit het maatschappelijk veldjaarlijks 1300 aangevraagd worden. Hoewel het aantal kritische signalen vanuit het maatschappelijk veld
enorm steeg, bleef de gemeente Almere in eerste instantie onverbiddelijk: wet is wet. Na hun (redelijkenorm steeg, bleef de gemeente Almere in eerste instantie onverbiddelijk: wet is wet. Na hun (redelijk
sceptische) deelname aan de Leerkring Briefadressen van de gemeentelijke ombudsman vansceptische) deelname aan de Leerkring Briefadressen van de gemeentelijke ombudsman van
Amsterdam (met o.a. de gemeente Amsterdam, Zaanstad, BZK, VNG en RVIG) heeft Almere hun beleidAmsterdam (met o.a. de gemeente Amsterdam, Zaanstad, BZK, VNG en RVIG) heeft Almere hun beleid
aangepast. Hoewel effectief, bleek het strenge beleid veel burgers in de problemen te brengen en blevenaangepast. Hoewel effectief, bleek het strenge beleid veel burgers in de problemen te brengen en bleven
kansen liggen. Dat kon beter, zo bleek uit de Leerkring.kansen liggen. Dat kon beter, zo bleek uit de Leerkring.

In plaats van strakke, juridische handhaving door alleen burgerzaken ging men aan de slag met hetIn plaats van strakke, juridische handhaving door alleen burgerzaken ging men aan de slag met het
multidisciplinair team (MDT). Acht adviseurs/beleidsmensen vanuit verschillende onderdelen van demultidisciplinair team (MDT). Acht adviseurs/beleidsmensen vanuit verschillende onderdelen van de
gemeente beoordeelden aan de hand van een aantal eenvoudige richtlijnen de verzoeken om maatwerkgemeente beoordeelden aan de hand van een aantal eenvoudige richtlijnen de verzoeken om maatwerk
(binnen de kaders van de circulaire). Uitgangspunten voor het overdragen van de beoordeling aan het(binnen de kaders van de circulaire). Uitgangspunten voor het overdragen van de beoordeling aan het
MDT zijn 1) er moet altijd sprake zijn van een registratieprobleem én sociaal-maatschappelijkeMDT zijn 1) er moet altijd sprake zijn van een registratieprobleem én sociaal-maatschappelijke
problematiek, 2) schrijnende situaties moeten te allen tijde voorkomen worden en 3) inschrijving op eenproblematiek, 2) schrijnende situaties moeten te allen tijde voorkomen worden en 3) inschrijving op een
briefadres is per definitie tijdelijk. Dat bleek een effectieve aanpak en de volgende stap naar eenbriefadres is per definitie tijdelijk. Dat bleek een effectieve aanpak en de volgende stap naar een
praktische aanpak wordt in 2017 uitgerold. Dan zal het MDT gaan bestaan uit mensen uit de praktijk:praktische aanpak wordt in 2017 uitgerold. Dan zal het MDT gaan bestaan uit mensen uit de praktijk:
onder andere handhavers en medewerkers burgerzaken en sociaal domein. Daarmee wordt het gatonder andere handhavers en medewerkers burgerzaken en sociaal domein. Daarmee wordt het gat
tussen advies en uitvoering gedicht. tussen advies en uitvoering gedicht. 

 

Resultaten en lessenResultaten en lessen

Tijdens de bijeenkomsten gingen medewerkers van burgerzaken en het sociaal domein met elkaar in
gesprek aan de hand van een casus. Dat leverde gesprekken op waarin veel ervaringen en
struikelblokken werden uitgewisseld. Een aantal inzichten en aandachtspunten uit de bijeenkomsten
worden hieronder toegelicht.

Aandachtspunten rond de samenwerking burgerzaken-sociaal domein:Aandachtspunten rond de samenwerking burgerzaken-sociaal domein:
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Er is behoefte aan een goede samenwerking en duidelijke afspraken (over bijvoorbeeld de looptijd)
tussen burgerzaken en het sociaal domein bij inschrijving op een briefadres. Het liefst gaan
medewerkers burgerzaken en sociaal domein samen het gesprek aan met de briefadresnemer en de
briefadresgever, maar elkaar adviseren over casussen is ook nuttig. Hiervoor is wel meer capaciteit of
een betere werkverdeling nodig.

Opvolging van de gemaakte afspraken over de inschrijving op een briefadres, is cruciaal. Gemaakte
afspraken moeten worden vastgelegd (in een systeem) om dit goed op te kunnen volgen.

Ook is er veel behoefte aan een goede samenwerking met woningcorporaties, ruimtelijke ordening,
de gemeentelijke belastingen en handhaving. Hiermee kan bijvoorbeeld een dreigende huisuitzetting
met als gevolg dakloosheid, vroeg worden gesignaleerd en burgers hier tegen worden beschermd.

Medewerkers burgerzaken en sociaal domein zouden baat hebben bij educatie in specifieke
vaardigheden. Denk aan gespreksvaardigheden met speciale aandacht voor de combinatie van
dienstverlening en handhaving of het boven water krijgen van de ‘vraag achter de vraag’.

Ook de eigen verantwoordelijkheid en de inspanning van de burger om de situatie te verbeteren, is
een belangrijk uitgangspunt in het gesprek. Een gezamenlijk kader kan hier nuttig bij zijn,
bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsmatrix.

Er is meer bewustwording en draagvlak nodig bij het management en het college voor de uitvoering
van maatwerk en de integrale aanpak rond inschrijven en opvolgen van afspraken rond het
briefadres.

Er is meer regionale samenwerking nodig, als het gaat om de vraag wie de zorg oppakt wanneer
iemand op een briefadres in een andere gemeente wordt ingeschreven. Bijvoorbeeld over de vraag: is
dat altijd de centrumgemeente of speelt de niet-centrumgemeente daar ook een rol in? Hierover
moeten afspraken worden gemaakt, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.

Een gemeente die zelf geen briefadresgever wil zijn, moet een alternatief bieden. Dat kan
bijvoorbeeld een instelling zijn voor maatschappelijke opvang waarmee de gemeente afspraken heeft
gemaakt.

VervolgstappenVervolgstappen

Op basis van de verzamelde informatie hebben het Ministerie van Binnenlandse zaken en een aantal
 gemeenten samengewerkt om een stappenplan voor een integrale aanpak te ontwikkelen. Hiermee
kunnen gemeenten inspiratie op doen voor hun eigen aanpak rond het briefadres en samenwerkingen
tussen verschillende domeinen.

Download hier het stappenplanDownload hier het stappenplan

Goede voorbeelden zullen, in de loop der tijd, aan het stappenplan toegevoegd worden als bijlage. Denk
bijvoorbeeld aan goede voorbeelden van samenwerking tussen (buur)gemeenten bij inschrijving op een
adres met een recreatiebestemming.
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