
initiatiefvoorstel  

  

datum vergadering 7 juli 2021 

volgnummer 21-110 

  

onderwerp Openbare gesprekken ingang en toegang WMO en jeugdhulp 2021 

 

behandelen in raadscommissie Maatschappelijke Zaken 

programma Sociaal Domein 

behandeld door a.rijpert@middelburg.nl 

 

Conceptbesluit  

De raad besluit: 

1. Om navolgend voorgenomen initiatiefvoorstel in september 2021 te agenderen voor commissie-en-

raadsbehandeling en dit voor een zienswijze aan te bieden aan het College van B&W.  

 

Voorgenomen initiatief voorstel: 

De raad besluit: 

a. In oktober 2021 openbaar in gesprek te gaan met betrokken organisaties en personen over de ingang en 

toegang naar WMO en Jeugdhulp; 

b. Zich hierbij te richten op het versterken van de ingang en toegang naar WMO en jeugdhulp voor de inwoners; 

c. Hiertoe: 

- Gespreksonderwerpen vast te stellen;  

- Een deelnemerslijst vast te stellen;  

- Werkwijze vast te stellen; 

- Een planning vast te stellen. 

 

Aanleiding 

Brede zorg over de realisatie en werking van de ingang en toegang naar WMO en Jeugdzorg in Middelburg voor de 

inwoners. 

- Actieplan Sociaal domein 

- raadsbesluit over TIM 

- raadsbesluit over Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

Effect 

Versterking van de ingang en toegang naar WMO en Jeugdzorg in Middelburg voor de inwoners. 

 

Argumenten 
Via de dialoog tijdens deze openbare gesprekken wordt beoogd bij te dragen aan: 

1. De versterking van de informatiepositie van betrokken organisaties en personen; 

2. Het wederzijds begrip voor elkaars en het gemeenschappelijk belang wordt versterkt; 

3. Het bevorderen van de samenwerking van betrokken organisaties en personen; 

waardoor de ingang en toegang naar WMO en Jeugdhulp in Middelburg voor de inwoners wordt versterkt. 

 

Kanttekeningen  
Niet van toepassing. 

 

 

 



Middelburg, 6 juli 2021 

 

ChristenUnie Clement Remijnse 

VVD   Alex Wöhler 

CDA   Wim Kant 

D66  Bas van der Reest 

PvdA   Caroline Diepeveen 

SGP  Corné de Voogd 

SP  Huib Ghijsen 

FO  Hilde Onderdijk 

LPM  Piet Kraan 

GroenLinks Petra de Ruiter 

Financiën 

Wat mag het kosten? 

Voor dit raadsvoorstel zijn geen extra kosten. 

  

Hoe gaan we dat financieren? 

Niet van toepassing. 

  

Zijn er significante gevolgen or het weerstandsvermogen? 

nee 

  

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

  

Communicatie en participatie  

De relevante partijen worden over ons initiatiefvoorstel geïnformeerd. 

  

Uitvoering  

Het voeren van openbare gesprekken: 

- met verschillende tafels met voor elkaar relevante partijen 

- met inzet van objectieve gespreksleiders 

- met onder andere de volgende deelnemers: 

 Zorgprofessionals 

 Zorgmanagers 

 Ambtelijke professionals  

 Ambtelijk management 

 Raadsleden 

 Commissieleden 

 Leden(vz) adviesraden 

 Andere relevante partijen (ouderenbonden ed.) 

 

Advies ingewonnen bij adviesorgaan?  

- 

  


