
3D informatie m.b.t. de overgang bij de jaarwisseling 2014-2015 

 

Algemeen 

De overgang naar 1 januari 2015 is voor het gehele 3D project soepel verlopen zeker voor 

waar het de inwoners raakt. Op 19 januari kunnen zowel het Jeugd –en Gezinsteam (JGT) 

als het Sociaal Team Leiderdorp (STL) het kantoor in gebruik gaan nemen in de Buit. 

 

Jeugd 

De overgang  is goed verlopen zowel voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) als het 

JGT.  Vanaf 1 januari is het JGT uitgebreid. Voor de nieuwe mensen in het team is de 

werkwijze nog wat onwennig, gelukkig worden ze door hun teamgenoten meegenomen in 

het proces. Ook het overgangsrecht verloopt soepel. Achter de schermen moeten hier en 

daar nog wat puntjes op de i worden gezet, maar vooralsnog hebben de inwoners hier geen 

last van.   

 

Wmo 

De decentralisatie op het terrein van de Wmo is goed verlopen. Er hebben zich geen 

dringende zaken voor gedaan. 

Alle cliënten zijn schriftelijk geïnformeerd over hun ondersteuning in 2015 en hebben op tijd 

een beschikking ontvangen. 

In de kerstvakantie periode is het Wmo loket bereikbaar geweest. Het aantal telefoontjes 

waren er niet meer dan normaal. Vanaf 5 januari is het STL telefonisch bereikbaar. Inwoners 

bellen naar het STL, maar soms is het nog even wennen dat zij bereikbaar zijn van 9.00-

17.00uur op werkdagen (voorheen was het Wmo loket alleen tussen 9.00-10.00uur 

telefonisch bereikbaar).   

Er wordt nog wel druk gewerkt aan allerlei openeinden. Dit zijn zaken op het gebied van de 

Persoongebonden budgetten (bezwaar tegen korting van budget m.i.v. 1 april), de 

herindicatie operatie van hulp bij het huishouden en begeleiding, uitvoering geven aan de 

afspraken met Zorgkantoor over casemanagement dementie en meer zicht krijgen op een 

groep cliënten die wel een indicatie heeft, maar volgens de gegevens van het Zorgkantoor 

geen zorg voor gedeclareerd wordt. We gaan er vanuit dat  we na de eerste facturaties meer 

zicht op deze groep zullen krijgen.  

 

Werk 

Zoals verwacht hebben zich geen problemen voorgedaan bij de overgang naar 2015. 

 

Algemeen 

In februari kunt u een brief verwachten waarin het college per onderdeel een nadere 

toelichting geeft. Half maart zullen we voorzichtig de eerste contouren schetsen.  


