
HILLEGOM

Schriftelijke vragen van de raad

Van: L.M.J. Pijnacker (VVD) 
Aan: Het college van de gemeente Hillegom

zaaknummer:
onderwerp: Integrale toegang 
ingediend op: 8 september 2020
wijze van beantwoording: Schriftelijk
doorgezonden aan college/
overige raadsleden op: 9 september 2020

Inhoud schriftelijke vraag:

De VVD probeert zicht te krijgen op het inhoudelijk proces en de organisatievorm van de integrale 
toegang. Ondanks de laatste presentatie en informatie uit het werkveld zelf blijven onderstaande 
vragen onbeantwoord. Ik leg ze bij deze voor aan de wethouder ter beantwoording. Wij verzoeken 
om een schriftelijke reactie. 

De toekomstige integrale teams gaan vallen onder één paraplu. Men is voornemens dit in de vorm 
van een rechtspersoon, een stichting te doen. 

1. Welke (financiële) voordelen ziet het college in de nieuwe situatie t.o.v. de oude?
2. Wat maakt volgens het college de (nieuwe) Toegang procesmatig aantrekkelijker voor de 

burger en wat maakt het bijv. sneller qua passende hulp? 
3. Het oprichten van een stichting is een collegebevoegdheid. Maar niet nadat aan de Raad een 

ontwerpbesluit is toegezonden en de Raad wensen en bedenkingen heeft kunnen uiten. Dit 
proces is vertraagd hebben we begrepen, maar wanneer kunnen we dit besluit wel 
verwachten? 

4. In november 2020 moeten nog werkprocessen etc. benoemd gaan worden; o.a. formatie en 
ICT). Tevens moet nog beoordeeld worden welke processen tbv de WMO naar de integrale 
toegang kunnen. Deelt het college de mening van de VVD dat  dat het vooral en extra 
tussenlaag voor de ISD gaat betekenen hetgeen de aanvraag van cliënten slechts vertraagt?

5. Voorziet het college ook dat, omdat de ISD veel meer op wetgeving en handhaving zit t.o.v. de 
andere “integralen”, de samenwerking wel eens heel lastig kan worden?

6. Kan het college toelichten wat het uiteindelijk betekent voor de rechtspositie van alle 
medewerkers die nu betrokken zijn bij het lokale team? En vindt het college deze gevolgen 
acceptabel?

7. Welke mogelijkheden ziet het college voor de 4 gemeenteraden om inhoudelijk op dit dossier 
te sturen?
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