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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?

datum antwoordbesluit college:
afhandeling in vergadering:  



Antwoord college:
Vraag 1: Welke (financiële) voordelen ziet het college in de nieuwe situatie t.o.v. de oude?

Antwoord 1: 
Het college ziet veel voordelen voor de inwoners: minder van de ene naar de andere 
organisatie verwezen worden, er wordt vanaf het begin breed naar de vraag gekeken 
als dat voor de situatie nodig is zodat er passende en effectieve ondersteuning kan 
worden ingezet (domeinoverstijgend en voor alle leeftijden), als een algemene 
voorziening passender is voor de vraag van de inwoner dan wordt een algemene 
voorziening ingezet. Dit laatste kan op (lange) termijn ook financiële voordelen tot 
gevolg hebben. 

Vraag 2: Wat maakt volgens het college de (nieuwe) Toegang procesmatig aantrekkelijker voor de 
burger en wat maakt het bijv. sneller qua passende hulp? 

Antwoord 2: 
Er wordt vanaf het begin dat een casus bekend is bij de Integrale Toegang breed gekeken naar 
de casus, de triage. De hulp en ondersteuning die breed nodig is in het gezin wordt, indien 
nodig, ingezet. Een burger/het gezin krijgt hierdoor sneller de passende hulp. 

Vraag 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?

 
Antwoord 3: 

Het oprichten van een gemeentelijke stichting is een collegebevoegdheid, waarbij de raad 
wensen en bedenkingen mag uiten. We kiezen nu niet voor het oprichten van een 
gemeentelijke Stichting maar een stichting die door de partijen zelf wordt opgericht. De 
gemeente gaat een subsidierelatie aan met de stichting en gaat sturen door middel van het 
sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de stichting. 

Vraag 4: In november 2020 moeten nog werkprocessen etc. benoemd gaan worden; o.a. formatie 
en ICT). Tevens moet nog beoordeeld worden welke processen t.b.v. 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?

Antwoord 4: 
Nee, het college deelt deze mening niet. De ISD zal ook nog rechtstreeks te bereiken zijn voor 
inwoners die de weg naar de ISD al goed weten te vinden. De ISD heeft dezelfde werkwijze als 
de integrale toegang. We denken juist dat inwoners door de Integrale Toegang extra snel 
geholpen worden doordat vanaf het begin breed naar hun vraag wordt gekeken. In sommige 
gevallen zal het niet nodig zijn dat een inwoner geïndiceerd wordt door de ISD omdat een 
algemene voorziening volstaat. 

Vraag 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?

Antwoord 5: 
Nee, het college voorziet dit niet. De medewerkers van de ISD werken in de loketten en sociaal 
teams al jaren samen met collega’s van de andere organisaties. Deze samenwerking zal met 
de Integrale Toegang geïntensiveerd worden. Door de samenwerking gaan medewerkers juist 
elkaars gedachtegoed beter leren kennen en samen nieuw gedachtegoed ontwikkelen. 



Vraag 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?

Antwoord 6: 
De betrokken medewerkers blijven werkzaam voor hun (moeder)organisatie en worden 
gepositioneerd in de op te richten Stichting. Hun rechtspositie blijft dus gelijk aan die in de 
huidige situatie, tenzij in de toekomst blijkt dat het beter is hen bij de stichting in dienst te 
laten treden. 

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

Antwoord 7: 
De gemeenteraden stellen de financiële en beleidsmatige kaders vast waarbinnen de Integrale 
Toegang dient te functioneren en evalueren deze. Er wordt financiële en beleidsmatige 
verantwoording afgelegd aan de 4 gemeenteraden. 

Met een uitgebreide raadsbrief wordt u binnenkort over de stand van zaken Integrale Toegang 
geïnformeerd en er wordt ook een informerende avond voor u georganiseerd op 10 november 
2020. 


	Schriftelijke vragen van de raad

