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Onderwerp 

Presentatie integrale toegang tot hulp en ondersteuning 

 

Aanleiding 

De Colleges in de Bollen 4 gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen en de nieuwe gemeente 
Noordwijk) hebben december 2018 een besluit genomen over het adviesrapport integrale 
toegang. Het besluit van de Colleges was om de adviezen uit het rapport in samenhang te 
implementeren, partnergericht met de organisaties werkzaam in de toegang tot hulp en 

ondersteuning.  
 
De Raad is in september 2019 door middel van een presentatie in een informele 
bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken van de integrale toegang. De Raad is 

in die bijeenkomst meegenomen in de knelpunten die in de huidige toegang door 
inwoners en professionals ervaren worden en er is input opgehaald voor het 
toekomstbeeld van de integrale toegang.  

 
In december 2019 heeft de Raad een raadsbrief over de stand van zaken rond de 
integrale toegang ontvangen.  
 
Deze presentatie is ter voorbereiding op de besluitvorming over de integrale toegang in 
de raadsvergadering van april. 

 

Bestuurlijk kader 

Transformatieagenda, Wmo en haar omgeving 2017 – 2018 (verlengd naar 2019). 
Het Rapport Integrale toegang in de Duin- en Bollenstreek van Radar Advies (2017). 
Advies Project Integrale Toegang (25 oktober 2018). 

Collegebesluit gemeente Hillegom (december 2018). 

 

 

Doel van agendering 

Informerend. Ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering van april. 

 

Opzet van het agendapunt 

In een korte presentatie wordt de Raad geïnformeerd over het proces en de inhoud. 

Daarbij kan zij toelichtende vragen stellen.  

 

 



Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders 

Vragen vanuit de raadscommissie beantwoorden. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Het college is samen met de colleges van Lisse, Noordwijk en Teylingen voornemens de 
integrale toegang onder te brengen te organiseren. Dit voornemen wordt in april aan de 
Raden van Lisse, Noordwijk, Hillegom en Teylingen voorgelegd. 

 

Urgentie 

Besluitvorming staat voor de raad van april gepland.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

De presentatie wordt gegeven door Nicole Hendriksma of Hanane el Akili. Zij 

beantwoorden ook de inhoudelijke vragen. 


