
Aan het college van Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel 
Postbus 200 
2920 AE Krimpen aan den IJssel 
 
 
Datum: 18 oktober 2006. 
Onderwerp:  advisering Notitie Haalbaarheidsonderzoek Lokaal Loket Wmo 
 
 
 
Geacht college, 
 
In de gezamenlijke vergadering van woensdag 11 oktober 2006 heeft uw college de Notitie 
Haalbaarheidsonderzoek Lokaal Loket ter advisering voorgelegd aan het Platform 
Gehandicaptenbeleid en het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel.  
 
De beide platforms doen ten aanzien van het Lokaal Loket de volgende aanbevelingen; 

- een Lokaal Loket dient op de eigen gemeente Krimpen aan den IJssel gericht te zijn. 
Een eventuele koppeling met Capelle aan den IJssel (t.a.v. gemeente en 
organisatie)kan ten aanzien van behoud van deze lokale “eigenheid”, risico’s met zich 
meebrengen. Wel kan gezamenlijk met gemeente Capelle aan de IJssel worden 
opgetrokken als het gaat om het stellen van kwaliteitseisen binnen de 
subsidierelaties. 

- het is in ieders belang een goed functionerend loket te realiseren. Gemeente heeft 
besloten, hangende de onderzoeken ten behoeve van de definitieve vormgeving van 
het Lokaal Loket, voorlopig het Meldpunt Krimpen als Lokaal Loket aan te wijzen, 
gezien de reeds aanwezige infrastructuur aldaar. De notitie geeft de knelpunten 
binnen de stichting Meldpunt C/K aan (o.a. bedrijfsvoering, transparantie, visie op 
loket) Gemeente dient haar regierol ten aanzien van lokaal loket goed uit te voeren 
en er nadrukkelijk op toe te zien dat de stichting aan de gestelde kwaliteitseisen voor 
een lokaal loket voldoet of gaat voldoen. 

- ten aanzien van de in de notitie aangegeven varianten dienen financiële 
doorrekeningen te worden gemaakt voordat gekomen wordt tot een definitieve 
variantkeuze. 

- er dient om deze redenen op dit moment dan ook voorzichtig te worden omgegaan 
met investeringen van grotere omvang in het huidige Meldpunt. 

- In het op te stellen bedrijfsplan lokaal loket dient rekening gehouden te worden met 
zogeheten noodscenario’s. 

- beide platforms (cq Wmo beraad) gedurende fase van ontwikkeling van Lokaal Loket 
vroegtijdig te betrekken, onder meer voorafgaand aan de definitieve besluitvorming 
over het bedrijfsplan Lokaal Loket (december 2006) 

 
De beide platforms hebben unaniem besloten in te stemmen met de denkrichting en 
uitgangspunten van het college: 

1. Korte termijn: als meest praktische oplossing in te steken op verdergaande 
samenwerking tussen het huidige Meldpunt en gemeente, daar waar het gaat om 
aanmelding voor (huidig) Wvg en Hulp bij de huishouding. 

2. Middellange termijn: besluitvorming ten aanzien van vier opties van vormgeving 
Lokaal Loket uit te stellen tot in ieder geval 2007 en in die periode de volgende 
varianten nader te onderzoeken: 
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a. Zorgloket (Meldpunt ) in nieuw gezondheidscentrum 
b. Zorgloket (Meldpunt) in publieksbalie nieuw raadhuis 
c. Lokaal Loket (Wmo) onderdeel van publieksbalie nieuw raadhuis 
d. Lokaal Loket elders met samenwerkende partners  

 
 

Hoogachtend, 
 
het Platform Gehandicaptenbeleid,   het Seniorenplatform, 
de heer A. Hengstmengel, voorzitter   de heer G. van der Kruijt, voorzitter 
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