
  
 

Advies 2017-02 d.d. 18 december 2017 

Onderwerp Fysiek en digitaal informatiepunt 
 

Geachte College, 

 
Gaarne willen wij als Burgertafel het volgende punt onder uw aandacht brengen: 
 

1.Inleiding 
Op bestuurlijk niveau, maar ook binnen diverse belangenorganisaties, wordt al 

jaren gesproken over de wens te komen tot 1 informatiepunt waar iedere burger 
terecht kan met zijn vragen over onderwerpen het Sociaal Domein betreffende. 
Uit de achterban krijgen we uit meerdere hoeken vergelijkbare vragen op ons 

bordje. Vandaar dat we u middels deze aanbeveling vragen op korte termijn 
actie te ondernemen om dit informatiepunt te realiseren. 

 
2.Huidige situatie 
De huidige situatie is dat er deels al een digitaal centraal informatiepunt is 

(website Ondersteuningshuis), weliswaar nog niet volledig en gemakkelijk 
toegankelijk voor de burger, in het bijzonder de doelgroep die het meest gebruik 

maakt van de verschillende voorzieningen. Een verbeterpunt is tevens de termijn 
waarbinnen de burger een adequaat antwoord ontvangt. 
 

Fysiek treffen we in Zeewolde een diffuus lokettenlandschap aan. Er zijn nu 
meerdere plekken waar de burger terecht kan met zijn vragen, de ene keer in de 

vorm van spreekuur, de andere keer via een baliefunctie. Naast de reeds 
bestaande punten zijn meerdere zorgverleners bezig met het opzetten van 
vergelijkbare punten. Ook de betreffende zorgverleners hebben baat bij een 

dergelijk informatiepunt. 
 

Voor de burger is het vaak niet duidelijk waar men voor welke vraag aan de bel 
kan trekken. Natuurlijk kan men met allerlei vragen terecht bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis, t.a.v. onderwerpen uit het sociaal domein betekent dit 

vervolgens doorverwijzen naar een andere instantie. Bijzonder vervelend 
wanneer men hierdoor niet, dan wel te laat voor een noodzakelijke voorziening in 

aanmerking komt. 
 

Naast deze onduidelijkheid voor de burger, lijkt het ons ook verspilling van 
schaarse energie en middelen. Geen gezonde basis voor de broodnodige 
samenwerking van de verschillende professionele en vrijwillige 

hulpverleningsorganisaties. 
 

3.De toekomst 
 
De Burgertafel adviseert u dringend op korte termijn 1 laagdrempelig centraal 

fysiek en digitaal informatiepunt in te stellen, waar de burger terecht kan met al 
zijn vragen. En natuurlijk ook waar de burger vervolgens wordt doorgeleid naar 

degene die de vraag snel en adequaat oppakt, liefst via een warme overdracht.  
 



  
 
 

 
Naast de professionele organisaties is het ook van belang vrijwillige groeperingen 
hierbij te betrekken. 

 
4.Wat is hiervoor nodig? 

 
De door de gemeente opgezette memo “Ondersteuningshuis” van april 2017 zou 
een goede basis kunnen vormen voor de start van het centrale informatiepunt. 

Op een locatie midden in het dorp en voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. In 
de bovengenoemde memo staat verder uitgebreid beschreven aan welke 

aanvullende functies een dergelijk punt nog meer kan voldoen. Prima 
uitgangspunt, maar dit mag geen reden zijn tot vertraging van een 
laagdrempelig informatiepunt, een punt dat op basis van reacties van de burger 

verder kan uitgroeien. 
Ook de informatie uit de onlangs verschenen papieren gemeentegids zou prima 

te koppelen zijn aan het digitale informatiepunt. 
 


