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Opvolging raadsbesluit ‘Over de drempel’ 

Geachte heer Aydin, 

Op 13 april 2017 heeft de gemeenteraad een raadsbesluit genomen naar aanleiding van het 

rekenkameronderzoek ‘Over de drempel’, naar de toegang tot maatschappelijke ondersteuning in Den Haag. 

Op 6 juni 2017 heeft de portefeuillehouder Stedelijke Economie, Zorg en Havens u geïnformeerd over de wijze 

van uitvoering van het besluit (RIS 297141). Recent bent u in een werkbespreking en met een brief (RIS 

297873) door dezelfde wethouder geïnformeerd over onder andere de stand van zaken van de uitvoering van 

het besluit.  

Uit de toelichting blijkt dat het college actief aan de slag is gegaan met het opvolgen van het besluit. De 

voorstellen van het college voor vernieuwingen in de toegang bevatten maatregelen die de door de 

rekenkamer geconstateerde belemmeringen weg kunnen nemen. De doorvoering van de voorgestelde 

verbeteringen kost tijd, waardoor het op dit moment voor de rekenkamer niet mogelijk is te beoordelen in 

hoeverre de uitvoering hiervan tegemoet komt aan het  (geamendeerde) raadsbesluit. 

In de vernieuwde toegang spelen de bestaande sociale wijkzorgteams en de nieuw in te voeren Wmo-teams 

een belangrijke rol. In oktober 2015 heeft de rekenkamer het onderzoek ‘Op eigen kracht’ (RIS 286267) 

gepubliceerd, naar de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van de sociale 

wijkzorgteams. Naar aanleiding van dat onderzoek nam de gemeenteraad een besluit voor verbetering en 

doorontwikkeling van de sociale wijkzorgteams en verzocht de raad het college een onderzoek uit te voeren 

als navolging van het rekenkameronderzoek. Zowel de uitkomsten van dit onderzoek als de reactie daarop van 

de rekenkamer (23 maart 2017, RIS 296575) staan op de agenda van uw commissie van 4 oktober aanstaande.  

De rekenkamer heeft het voornemen na de volledige implementatie van de verbetermaatregelen, in de eerste 

helft van 2019, een onderzoek te doen naar de navolging van het raadsbesluit over de toegang tot 

maatschappelijke ondersteuning. Bij dit onderzoek zal de rekenkamer ook het functioneren van de sociale 

wijkzorgteams in relatie tot de Wmo-teams betrekken, met een focus op de integrale en domeinoverstijgende 

aanpak bij de toegang tot maatschappelijke ondersteuning. 

 

Met vriendelijke groet, 

Watze de Boer 

voorzitter 

 


