Vragen Integraal Afwegingskader voor de consultatie
1. Wat is de aanleiding?
Duidelijk is geworden dat voor de duurzame beschikbaarheid van de tolkvoorzieningen het beter is,
als die onder landelijke, ministeriële, verantwoordelijkheid komen te vallen, in plaats van onder
verantwoordelijkheid van de gemeenten / VNG. De nieuwe wetgeving rondom de tolkvoorziening
voor de Wmo 2015 en voor de Participatiewet (Kamerstukken II 2018-2019, 35070 nrs. 2-4) leidt
tot een geharmoniseerde centrale doventolkvoorziening voor het werk-, leef- en onderwijsdomein,
waarin de specifieke voorwaarden van de verschillende domeinen behouden blijven. Voor mensen
met een auditieve beperking en de tolken betekent dit dat zij dan nog maar met één
uitvoeringsorganisatie van doen hebben, waar één loket ingericht zal worden voor de drie
domeinen. Dit wordt het UWV.
De directe aanleiding vormen de uitkomsten van het rapport van Significant, de reacties van de
gebruikers en tolken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de grondslag vormt voor de
onderhavige algemene maatregel van bestuur en de toezegging van de toenmalige Staatssecretaris
van VWS op basis daarvan dat hij de tolkvoorziening zou centraliseren (Kamerstukken II 20182019, 35070 nr. 3).
2. Wie zijn betrokken?
Gebruikers van de tolkvoorziening (hun belangenorganisaties), tolken (hun belangenorganisaties),
UWV
3. Wat is het probleem?
Meerdere (uitvoerings)loketten voor de verschillende domeinen waar mensen een tolkvoorziening
kunnen aanvragen. Voor een tolk voor naar het ziekenhuis of de kerk, moeten mensen nu nog aan
een ander loket zijn dan mensen die een tolk nodig hebben op hun werk of in het onderwijs.
Hetzelfde geldt voor de tolken die de tolkdiensten verlenen.
4. Wat is het doel?
Het gebruikersgemak van de voorzieningen verhogen doordat zij nog maar met één
uitvoeringsorganisatie te maken hebben voor alle (voor hen mogelijk) revelante domeinen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De tolkvoorzieningen kunnen vanwege de schaalgrootte het beste centraal worden geregeld.
Gemeenten organiseerden ook centraal tolkvoorzieningen. De taak moet bij wet worden
vastgelegd. De onderhavige besluiten regelen een aantal zaken op basis van de (voorgestelde)
wet.
6. Wat is het beste instrument?
Wijziging wet- en regelgeving van de Wmo 2015 en de Participatiewet en de daarbij behorende
besluiten.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven en de overheid
Voor zowel de gebruikers als de tolken zorgt deze wijziging voor duurzaamheid en borging en voor
het feit dat er één plaats is waar ze terecht kunnen (vereenvoudiging).

