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Geachte mevrouw Verschuur,

Op 7 november 2022 heeft de gemeente de Wmo-raad Sociaal Domein om advies gevraagd over de

herinrichting van het Wmo-loket. De Wmo-raad heeft een advies opgesteld en deze op 8 december

2022 met het college gedeeld. In deze brief reageren wij op uw advies.

U benadrukt dat inwoners met een hulpvraag vlot en adequaat gesteund en geholpen dienen te

worden, waarbij zoweltelefonisch als digitaal contact met het Wmo-loket mogelijk moetzijn. Ook

noemt u dat het uitgangspunt bij een aanvraag dient te zijn dat altijd een keukentafelgesprek wordt

ingepland. U geeft als responsetijd voor een eerste melding maximaal 48 uur (op werkdagen). Dit

deel van uw advies sluit aan op de huidige werkwijze van het loket. Met de voorgestelde sluiting van

de inloopspreekuren wordt dit in stand te houden.

U stelt voor om in het kader van efficiëntie en uniformiteit alle drie de inloopspreekuren binnen de

gemeente Bloemendaal te beëindigen. U legt uit dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van de

dienstverlening en dat het meer mogelijkheden biedt voor maatwerk. Het college is voornemens uw

advies gedeeltelijk over te nemen. Het openhouden van het inloopspreekuur op locatie Bloemendaal

heeft zeer beperkt invloed op de bezetting van de consulenten. Het college wil het inloopspreekuur

op locatie Bloemendaal daarom openhouden en in het kader van de efficiëntie de inloopspreekuren

op de andere twee locaties beëindigen.

De verhuizing van het Wmo-loket van de locatie Bloemendaalseweg naar de bibliotheek weegt ook

mee in de keuze voor het willen openhouden van inloopspreekuur in de locatie Bloemendaal. Door

het combineren van verschillende functies in één gebouw (Welzijn Bloemendaal, de bibliotheek en

het Wmo-loket) kunnen inwoners op een laagdrempelige manier in contact komen met het Wmo-

loket. Vanzelfsprekend blijft het uitgangspunt dat inwoners altijd een keukentafelgesprek wordt
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aangeboden,dat deze gesprekken kunnenplaatsvinden bij mensen thuis, of, op verzoek van de

inwoner, op een anderelocatie.

Hetcollege legt het voornementot het sluiten van de spreekuren in Vogelenzang en Bennebroek

voor aan de gemeenteraad. Uw advies sturen wij mee. Op basis van de zienswijze van de

gemeenteraad, neemt het college een definitief besluit.

Wij danken u voor u positieve en constructieve advies over de inloopspreekuren van het Wmo-loket

en vertrouwen op een prettige voortzetting van de samenwerking.
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