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Communicatie Nieuwe Toegang

geen

lnleiding
Op donderdag 29 september hebben een aantal leden van uw raad in de commissie gevraagd om de
communicatiecampagne voor de nieuwe Toegang nog even op te schorten. De reden hiervoor waren de
vragen die speelden en de wens om nog over de nieuwe Toegang te debatteren in een raadsvergadering
Woensdagavond heeft de informatiebijeenkomst CasusCarroussel plaatsgevonden. Met onze positieve
bevindingen uit die bijeenkomst, willen we toch al eerder starten met communicatie. ln deze
raadsmededeling neem ik u graag mee in mijn añregingen hierbij.

I nformatiebijeen komst CasusGarroussel
Woensdag hebben we een informatiebijeenkomst met u gehad over de nieuwe Toegang, waarin de
inrichting van het stelsel, de ontwikkeling van de netwerksamenwerking en de uitvoering van de
ondersteuning aan bod zijn gekomen.

Centraal stonden vier jeugd-, Wmo,- WijZt¡n-, en MEE-professionals die vertelden over hun werk

datzr¡ het eerste aanspreekpunt voor de inwoner zijn voor alle vragen op het gebied van
o opvoeden en opgroeien (eugdhulp)
o zelfstandig en prettig wonen en leven (Wmo)
o het dagelr¡kse lezen (welzijn)
o werk, geld en inkomen
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hoe zij bereikbaar zijn via 14 0165, op de Dunantstraat, in de wijken en op scholen;

dat de inwoner bij hen op onafhankelijk en integraal advies en ondersteuning kan rekenen;

hoe zij mensen wegwijs maken in de mogelijkheden van het voorliggend veld of andere vormen van
zorg, zelf lichte ondersteuning bieden en/of een indicatie voor specialistische ondersteuning verzorgen;

hoe zij samenwerken in netwerken en ook via netwerkpartners in contact komen met inwoners met een
ondersteuningsvraag.

a



De professionals zijn nu al steeds nauwer aan het samenwerken richting een nieuwe werkwijze. Zoals
afgelopen woensdag verteld, kunnen we vanaf 1 december van start met de nieuwe Toegang. De
implementatie van de nieuwe Toegang wordt zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. ln de eerste maanden
krijgt de nieuwe Toegang nog verder vorm, onder andere met een verbouwing van de Dunantstraat.

Uw reactie op de informatiebijeenkomst
Van velen van u vernamen we na afloop dat deze informatiebijeenkomst als zeer prettig is ervaren en dat
de grootste vragen hiermee zijn beantwoord. Tegelijkertijd uitten een aantal van u ook zorgen over het nog
langer aanhouden van de communicatie, met het oog op een goede bekendheid van de nieuwe Toegang.

Dat is een zorg die ik met u deel, temeer omdat het debat over de Nieuwe Toegang sinds 29 september
nogmaals een keer is uitgesteld en nu pas op z'n vroegst op 3 november zal plaatsvinden. ln het belang
van onze inwoners wil ik niet langer wachten met onze communicatiecampagne. Nóg twee weken wachten
is niet wenselijk voor de duidelijkheíd die we willen creëren. De inhoud van het politieke debat staat daar
ook los van.

Communicatiecampagne vanaf 2l oktober
Al die zaken afiruegende, heb ik besloten de communicatiecampagne voor de Nieuwe Toegang vanaÍ 22
oktober te starten. Uiteraard houden we u via de dagmail op de hoogte van de voortgang van die
campagne.

Afslu iting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en naar genoegen te hebben
gehandeld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

De wethouder voor zorg en welzijn,

Corne van Poppel


