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Betreft; Ongevraagd advies over het toegangsteam 
 

Geachte wethouder M. Verbeek, 

 
1 Inleiding. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft hierbij een ongevraagd advies aan B&W van de gemeente 
Haren om de locatie van het toegangsteam betreffende het Sociaal Domein te heroverwegen. 
 
2 Onze Overwegingen. 

• Bij de vorming van het wijkteam is door de wethouder in de discussie met de ASD al 
geconstateerd dat wellicht op termijn het wijkteam meer op afstand gezet zal kunnen 
worden. 

• De ASD heeft gedurig haar zorgen uitgesproken over het gebrek aan transparantie. Ook heeft 
       de ASD bij herhaling benadrukt dat het belangrijk is voor de burger om een duidelijk 
       onderscheid te maken tussen de onafhankelijke indicatiestelling op grond van het 
       keukentafel gesprek enerzijds en de financiële verantwoordelijkheid voor de toe te kennen 
       voorzieningen anderzijds. Wij hebben altijd gepleit voor een scheiding tussen regie en 
       uitvoering, oftewel tussen de gemeentelijke rol als opdrachtgever en die van het 
       toegangsteam als opdrachtnemer. Dat ligt nu bij de gemeente in één hand. 
• Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van monitoringsgegevens die het mogelijk zouden 
       moeten maken om adequaat vanuit de politiek de kwaliteit en uitvoering te waarborgen en 
       eventueel tijdig bij te sturen. Resultaatsvoortgang wordt inzichtelijk door te monitoren en de 
       opbouw daarvan kan volgens ons beter vorm krijgen in een constructie waarin de gemeente 
       als opdrachtgever het toegangsteam vraagt daarvoor gegevens aan te leveren. Nu ligt alles in 
       een hand bij de gemeente waardoor afspraken over monitoring in de praktijk onvoldoende 
       vorm krijgen. 
• De ASD maakt zich zorgen over de privacy betreffende de medische gegevens van burgers. 
       Inhoudelijke medische informatie moet alleen bij de betrokken professional blijven (bv. De 
       wijkverpleegkundige binnen het toegangsteam) en het risico tot het uit oogpunt van privacy 
       ongewenste informatiedeling met het ambtelijk apparaat kan worden teruggedrongen 



       wanneer het toegangsteam geen deel uitmaakt van de gemeentelijke organisatie. 
• Recentelijk heeft Borger/Odoorn bij een presentatie aan de ASD inzicht gegeven over de 
       inrichting van het sociaal domein in hun gemeente. In Borger/Odoorn is een duidelijke 
       scheiding tussen de Stichting sociaal team Borger-Odoorn en de gemeente. Een dergelijke 
       taakverdeling sprak de ASD zeer aan. Hierbij komt de gemeente in de regierol en zijn de 
       formele taken van toestemming en controle beter gescheiden. Nu er een aantal jaren 
       ervaring is, kunnen deze taken daar ook scherper belegd worden. 
• De kans  dat Haren met Groningen zal moeten fuseren wordt steeds groter. Dan kan het 
       huidige toegangsteam vermoedelijk niet meer in deze vorm blijven bestaan. Wanneer we nu 
       tijdig een goede oplossing op afstand van de gemeente realiseren, dan kunnen we voor 
       Haren en haar burgers nog de meest wenselijke situatie creëren voordat de fusie 
       daadwerkelijk plaatsvindt. Het zou op grond van onze overwegingen uit dat oogpunt onze 
       voorkeur hebben het toegangsteam om te vormen tot een stichting toegangsteam sociaal 
       domein Haren, maar gezien de vele veranderingen die de afgelopen jaren rond dit team 
       hebben plaatsgevonden en de situatie waarin de gemeente nu verkeert, lijkt dat ons voor dit 
       moment even geen reële optie. 
• Wij hebben kennis genomen van het rapport van de initiatiefgroep Clockhuys waarin 
       gestreefd wordt naar een rendabele exploitatie van het  gebouw door het aantrekken van 
       nieuwe gebruikers 
 

Advies 
 
De ASD adviseert het college om op basis van bovenstaande overwegingen te onderzoeken of het 
toegangsteam kan worden ondergebracht in het Clockhuys . 
 
De ASD ziet de reactie van de gemeente hiertoe met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haren,  
 
 
Voorzitter, J. Hommes     Secretaris, K. Venekamp 
 
 
 
 
 
 
 


