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Geachte Raad, 

 

In deze brief informeren wij u over de voortgang van de inrichting van het Sociaal Kernteam. 

 

Op 1 april 2021 en op 12 oktober 2021 heeft uw Raad bij de kostenbesparende maatregelen Wmo 

en Jeugdhulp besloten in te zetten op een stevige toegangsorganisatie. Besloten was in te zetten 

op intensieve samenwerking voor zowel de doelgroep volwassenen als voor jeugd met lokale 

algemeen toegankelijke organisaties met doorontwikkeling naar een integrale toegangsorganisatie 

(sociaal kernteam). Het landelijke coalitieakkoord ondersteunt de inzet op integrale toegang bij de 

gemeente en er is geld beschikbaar gesteld in de decembercirculaire.  

Op 11 januari 2022 heeft het College de nota Integrale dienstverlening vastgesteld en de Raad 

hierover per brief en middels een presentatie geïnformeerd over de aanpak en over de inzet van 

middelen voor sturing op dit proces. In deze raadsinformatiebrief is tevens toegezegd dat u voor de 

zomer geïnformeerd zal worden over de voortgang.  

 

Om betrokken lokale organisaties duidelijkheid te geven over de ontwikkelrichting, zodat zij op 15 

september hun subsidieaanvraag kunnen hebben gedaan, hebben wij op 21 juni de bijgevoegde 

nota ’Inrichting Sociaal Kernteam Wassenaar’ vastgesteld als ontwikkelrichting. Op 15 november 

2022 wordt u een definitief voorstel voorgelegd. 

In de nota “Inrichting Sociaal Kernteam Wassenaar” (zie bijlage) staat beschreven hoe we de 

richting van de organisatie van het Sociaal Kernteam voor ons zien en hoe we op deze ontwikkeling 

zullen sturen. We werken de komende tijd verder aan de invulling van de randvoorwaarden, zoals 

huisvesting, procesbeschrijvingen, aansturing en een registratiesysteem. Ook zal de samenwerking 

met alle partners in de schil verder geconcretiseerd worden. Met de invulling van de 

randvoorwaarden en de (financiële) consequenties hiervan kan de voorgenomen inrichting een 

definitieve vorm krijgen. Over de (on)mogelijkheden hiervan wordt u in november opnieuw 

geïnformeerd met een bijbehorend voorstel. 

 

 

RvOorschot
Tekstvak
069



 

Pagina 2 van 2 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


