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Beste mevrouw Karsten en mevrouw Rietstap, 
 
We hebben de brief van uw Adviesraad Wmo & Jeugd en Ouderplatform ZHZ 
d.d. 1 maart 2023 in goede orde ontvangen. Allereerst willen wij u hiervoor 
hartelijk danken. Het college hecht grote waarde aan uw betrokkenheid bij de 
beleidsvorming in het sociaal domein.  
 
U geeft in uw brief aan dat u zich herkent in de rode draden uit de evaluatie en 
dat u zich kunt scharen achter de inhoudelijke uitganspunten in de startnotitie. 
We vinden dit fijn om te lezen en erg belangrijk. U geeft in uw brief ook een 
aantal aandachtpunten en risico's aan. Hierop gaan we graag kort in: 
 
Definitie en uitwerking van het begrip 'Integraliteit' 
Bij het aanpassen van de verordening Jeugdhulp (begin 2022) was het de wens 
van de Dordtse gemeenteraad om de modelverordening van de VNG als basis te 
gebruiken. Hier houden wij nu dan ook aan vast. De integraliteit zal zich zeker 
niet beperken tot enkel de toegang. Daar waar we domeinoverstijgende 
samenwerking kunnen stimuleren en financiering kunnen ontschotten, zullen we 
dit doen ten goede van de ondersteuning aan de Dordtse inwoner. 
 
Laagdrempelige service-/inlooppunten 
U pleit voor laagdrempelige service-/inlooppunten, ook als 'voordeur' naar de 
sociale wijkteams. Allereerst willen we benadrukken dat het onze intentie is dat 
ook de sociale wijkteams door inwoners als laagdrempelige inlooppunten worden 
ervaren. Daarnaast werken de professionals van de sociale wijkteams 
vindplaatsgericht, wat ook drempelverlagend werkt.  
 
Naast de sociale wijkteams zetten we meer in op ontmoetingsplekken in de stad 
en in de wijken. Plekken/punten waar niet alleen ontmoeting tussen inwoners 
kan plaatsvinden, maar waar ook een preventieve werking vanuit gaat door de 
aanwezigheid van zowel informele als formele partners. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de ontmoetingsplekken in de bibliotheek en bij 
sportverenigingen.  
 
Bureaucratie 
Zoals eerder gezegd beperkt de integraliteit zich niet tot de toegang. We willen 
de noodzakelijke ondersteuning aan onze inwoners sneller en passender regelen, 
waarmee we de bureaucratie terugdringen. We sluiten aan bij uw uitgangspunt 
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dat de inwoner de zorg moet krijgen die nodig en het best passend is bij 
zijn/haar hulpvraag. We vinden echter ook dat de juiste zorg op de juiste plaats 
geboden moet worden. Waar het een andere wetgeving betreft, zoals de Wlz, 
moet de zorg vanuit die wet geleverd en gefinancieerd worden. 
 
Wat betreft uw bepleiting ten aanzien van mantelzorgondersteuning. Dit maakt 
zeker onderdeel deel uit van het integrale beleidsplan. 
 
Ten slotte 
We hopen met deze brief uw vragen en zorgen voldoende te hebben 
beantwoord. In het kennismakingsgesprek a.s. maandag 13 maart kunnen we 
hier, indien gewenst, nog uitgebreider bij stil staan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
namens deze, 
 
 
 
 
 
C.C. van Benschop, 
Wethouder 
 


