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Beantwoording raadsvragen bij raadsvoorstel sociale teams 
 

1. Aandachtspunt: Samenwerking met kerken en huisartsen 
In de aandachtspunten bij de ontwikkeling van de sociale teams worden kerken en huisartsen 
nu genoemd als belangrijke samenwerkingspartners. Wij gaan ervan uit dat informatie-
uitwisseling/samenwerking in individuele situaties uitsluitend zal plaatsvinden met uitdrukkelijke 
instemming van de hulpvrager en bij voorkeur op diens uitdrukkelijk verzoek.  
Is deze zienswijze juist? 
 
Antwoord: Deze zienswijze is juist. Er zullen alleen dan gegevens uitgewisseld worden 
wanneer de cliënt instemt met deze uitwisseling. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het 
mogelijk dat er een wettelijke plicht tot verstrekking noodzaakt. 
 

2. Aandachtspunt: Financiële problematiek 
Er staat nu: “… De raad verzoekt het college om dit domein in zeer nauwe samenwerking met 
het sociaal team te laten opereren.” Onduidelijk is welk domein hier wordt bedoeld: 
‘problematiek’ lijkt ons geen ‘domein’. Wij gaan ervan uit dat hier de domeinen ‘Werk en 
inkomen’ en ‘Schuldhulpverlening’ worden bedoeld.  
Is deze opvatting juist?  
 
Antwoord: Dit is correct. De verwijzing is niet goed in het raadsvoorstel opgenomen. Het gaat 
inderdaad om het domein Werk en Inkomen en Schuldhulpverlening. 
 

3. Acute problemen 
In de paragraaf ‘Communicatie/participatie’ wordt onder sub b., punt i gesteld dat de 
kernboodschap is dat inwoners onder omstandigheden terecht kunnen bij het sociaal team. Wij 
gaan ervan uit dat dit ook geldt voor inwoners die in acute noodsituaties zijn terechtgekomen - 
misschien juist omdat zij te lang hun eigen leven leidden… - en dat zij dan ook direct geholpen 
zullen worden.  
Is deze interpretatie van dit deel van de kernboodschap juist?  
 
Antwoord: 
In de paragraaf communicatie is opgenomen dat: 
 
Inwoners leiden het liefst hun eigen leven. Soms lukt dat (even) niet. Deze inwoners kunnen 
terecht bij het sociaal team van de gemeente Zuidplas. 
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Hieronder vallen ook mensen die in nood verkeren. Afhankelijk van de crisissituatie zal het 
team zelf in actie komen of een directe warme overdracht doen naar een instantie passend bij 
de crisissituatie. 
 

4. Redactie Raadsvoorstel 
Indien en voor zover het College de bovenstaande vragen bevestigend beantwoordt, is het dan 
bereid de tekst van het Raadsvoorstel op deze punten aan te vullen?   
 
Antwoord:  
Het college is bereid het raadsvoorstel aan t passen op deze punten. U vindt het nieuwe 
raadsvoorstel in Notubiz. 

 
5. Entiteit Jeugd 

In de discussienota sociale teams (pag. 8) is opgenomen dat er ‘een nieuwe entiteit jeugd 
nodig is die de inbreng van generalisten jeugd kan verzorgen. De ontwikkeling van deze 
nieuwe entiteit wordt regionaal opgepakt’. Er hebben ons signalen bereikt dat slechts ten dele 
wordt gekozen voor een regionale invulling. Kan het college ons de actuele stand van zaken 
hieromtrent schetsen? 

 
Antwoord: 
De organisaties GGD, Stek Jeugdhulp en Bureau Jeugdzorg hebben een regionaal plan 
gemaakt voor de entiteit jeugd. In het plan werden voorstellen gedaan waardoor de regie teveel 
bij de gemeente werd weggehaald. Daarnaast sloot het plan onvoldoende aan op de lokale 
ontwikkelingen sociaal team. Om deze reden is besloten om een stap terug te doen. Eerst 
wordt lokaal geïnventariseerd op welke wijze het plan voor de entiteit jeugd aanvullend is op en 
passend bij de lokale ontwikkelingen. Indien uit deze inventarisatie blijkt dat hierin een 
regionale component blijft dan wordt de implementatie regionaal opgepakt. Regionaal is er een 
kwartiermaker aangesteld om dit traject te begeleiden. Vrijdag 19 september vindt er een 
ambtelijk overleg plaats met Stek Jeugdhulp, de GGD en BJZ om de aansluiting op de lokale 
ontwikkeling te bespreken. 

 

 


