
MEMO 

 

Aan:  Participatieraad 

Van:  Annette Zwiep 

Onderwerp:  Meldpunt sociaal domein, voor suggesties en signalen over jeugdhulp, werk en zorg. 

Datum:  16 april 2015  

CC:  Manon van der Leest (cliëntondersteuner) 

 

 

Inleiding 

De gemeente  Haaksbergen is vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) en de Participatiewet. 

Burgers krijgen te maken met nieuwe regels en procedures en gemeenten met nieuwe doelgroepen. 

Burgers, hulp- en zorgvragers en werkzoekenden kunnen tegen problemen aanlopen of suggesties 

hebben voor verbeteringen.  

 

Voorstel 

Het voorstel is om een  meldpunt sociaal domein in te richten. Het meldpunt is een laagdrempelige 

voorziening waar iedereen die voorzieningen van de gemeente ontvangt, meldingen of signalen kan 

inbrengen over het sociaal domein of suggesties ter verbetering kan doen.  

 

Via vier kanalen worden meldingen over het sociale domein geïnventariseerd en behandeld.  

• telefonisch,  

• persoonlijk, 

• digitaal (via website van de Noaberpoort en gemeente Haaksbergen) 

• Een fysieke bus in de Noaberpoort waarin burgers een formulier kunnen stoppen. 

 

Uitgangspunten voor uitvoering 

Bij de inrichting van het meldpunt sociaal domein gelden de volgende uitgangspunten: 

- Het meldpunt is ingericht voor signalen over jeugdhulp, werk en zorg.  

- Er moet sprake zijn van een duidelijke functie- en taakafbakening om overlap te voorkomen 

en om het voor burgers zo duidelijk te laten zijn waar men voor wat terecht kan. 

- Voor klachten over de gemeentelijke dienstverlening geldt in eerste instantie de interne 

klachtenprocedure als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en waarbij de 

Overijsselse ombudsman in twee instantie een onafhankelijke rol speelt.  

- Voor inhoudelijke bezwaren naar aanleiding van een door het college van Haaksbergen 

afgegeven beschikkingen gelden de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures (geregeld 

in de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening commissie bezwaarschriften). 

- Klachten over zorgverlening moeten in de eerste plaats worden opgelost daar waar zij 

ontstaan: in de relatie tussen de cliënt en de zorgaanbieder. Daarbij kan de cliënt een beroep 

doen op gratis cliëntondersteuning.  

- De contractmanagers en accountmedewerkers zijn degene die de zorgaanbieders 

aanspreken op hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening. Daarbij kunnen ze gebruik 

maken van de signalen van het meldpunt sociaal domein. 



- Het meldpunt is onafhankelijk, geeft geen politiek oordeel, heeft geen mandaat en heeft 

geen handhavingsinstrumenten. 

 

Hoe werkt het meldpunt? 

Een inwoner meldt een signaal of suggestie via één van de vier kanalen (hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een reactieformulier). Vervolgens neemt een medewerker van het meldpunt contact op 

met de inwoner. Samen wordt geprobeerd om de melding te duiden (vraagverheldering) en te 

bespreken welk vervolg er aan gegeven kan worden. Aan de bemiddeling zijn geen kosten 

verbonden.  

Bij een suggestie/ idee van de burger wordt ook contact opgenomen met de inwoner om de 

suggestie verder door te nemen of er wordt direct teruggekoppeld naar de inwoner wat er met het 

idee gedaan is.  

 

Voordelen 

- Verbeteren van de dienstverlening  t.a.v. het sociaal domein ( inventarisatie van problemen 

en suggesties) 

- Knelpunten en (onbedoelde) effecten worden inzichtelijk maken 

- Als gemeente weet je wat er onder inwoners speelt 

- Geeft zicht op de implementatie van de transities op het sociale domein 

- Burgerparticipatie bevorderend (burgers kunnen zelf met suggesties/ideeën komen) 

- Voorkomen van formele klachten en bezwaar 

-  Snelle afhandeling 

- Laagdrempelig en onafhankelijk 

- Minder ontevreden inwoners 

 

 

 

 


