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Inhoud mededeling 

 
Inleiding 
Als vier gemeenten in de Bollenstreek willen we de juiste zorg op een toegankelijke 

wijze aanbieden, waarbij sprake is van een integrale behandeling, waarbij de kosten 

beheersbaar blijven en waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en het 

eigen netwerk. Om dit te realiseren willen we in elke gemeente een eenvoudige 

toegang voor inwoners organiseren, waarbij we verschillende aanbieders bij elkaar 

brengen in één samenwerkingsverband. Ofwel, de integrale toegang.  

  

Wat is de afgelopen jaren gedaan?  

-      Onderzoek (waar medewerkers van de betrokken organisaties aan 

meegewerkt hebben) en Rapport Radar september 2017;  

-      Bijeenkomst integrale toegang Radar rapport 26 september 2017;  

-      Bestuurlijke sessie Bollen 5 verband;  

-      Informerende bijeenkomst raden Hillegom, Lisse en Teylingen, augustus 

2018;  

-      Vervolgopdracht integrale toegang: adviesrapport integrale toegang 

december 2018 in College vastgesteld.  

  
In september bent u via een informele bijeenkomst voor commissie- en raadsleden 
geïnformeerd over de stand van zaken van het project integrale toegang. Wij 
hebben u tijdens die bijeenkomst meegenomen in de knelpunten die in de huidige 
toegang door inwoners en professionals ervaren worden en input opgehaald voor 
het toekomstbeeld van de integrale toegang. Met deze raadsbrief informeren wij u 
over het huidige proces wat doorlopen wordt om een integrale toegang te 
realiseren.  
  
  



 

 

Projectstructuur project Integrale Toegang 
Om de integrale toegang te realiseren wordt nauw samengewerkt met alle 
betrokken partijen. Daarvoor is een projectstructuur opgezet waarin alle relevante 
partijen een plek hebben: 

 
 
Waar we nu staan 
Inmiddels vordert het vormgeven van de integrale toegang en zijn er belangrijke 
stappen:  

 Het kader voor de nieuwe organisatie die de ‘toegang’ moet gaan leveren is 
in concept klaar. 

 Alle randvoorwaardelijke aspecten van de nieuwe organisatie, zoals 
huisvesting, ICT, een proceshuis, juridische en personele aspecten zijn in 
beeld.  

 

Planning 

De geplande startdatum van de integrale toegang is 1 januari 2021. Daarvoor 
moeten wel nog wat stappen gezet worden: 

 
De verdere voortzetting van het project integrale toegang wordt in het eerste 
kwartaal van 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Mocht dit een positief 
besluit zijn dan zal de raad daarna uiteraard ook geïnformeerd worden over de 
voortgang.  
 
Bouwjaar 2020 
2020 richten we in als bouwjaar voor de integrale toegang:  

 We vragen dan ook aan alle betrokken organisaties en 
samenwerkingspartners om zich hiervoor in te zetten.  

 Medewerkers werkzaam in de toegang worden betrokken in de 
doorontwikkeling.  

 In de leertuin gegevensdeling worden afspraken gemaakt met organisaties 
en worden de professionals getraind om binnen de netwerken samen te 
werken op basis van de AVG.  

Dit wordt meegenomen in de integrale toegang.    
 
  

Stuurgroep - Bestuurders HLT+N

Projectgroep - ambtenaren HLT+N

Kerngroep - Management beoogde participerende organisaties

Klankbordgroep - Management beoogde samenwerkpartners

Proeftuin/Leertuin/Denktank - Uitvoerende medewerkers HLT+N

november 2019

opdracht gereed

december 2019 

consultatiefase 
opdracht

Q1 2020 
besluitvorming 

raden

juli 2020

selectie nieuwe 
organisatie

3de kw 2020

overeenkomsten 
afsluiten

1 januari 2021

start nieuwe 
organisatie



 

 

Verdere proces 
In het eerste kwartaal van 2020 leggen wij de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, 
Noordwijk en Teylingen het besluit voor om wel/niet een integrale toegang te 
realiseren. Vooruitlopend daarop starten wij de consultatiefase zodat wij u hierover 
in het eerste kwartaal ook kunnen informeren.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


