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 Betreft: Vergelijking indicaties – motie 2021-119 ‘Direct toekenning Wmo-voorzieningen’ en  
 actuele wachtlijst Wmo meldingen 

Geachte raadsleden, 

  
Op 4 december 2021 heeft u de motie ‘Direct toekenning Wmo-voorzieningen 2021-119’ aangenomen. 

Met de raadsinformatiebrief (kenmerk: 414382) van 3 december 2021 hebben wij u geïnformeerd over 

het besluit inzake het terugdringen van de wachtlijst Wmo. Met de raadsinformatiebrief (kenmerk: 

414382) van 25 februari 2022 hebben wij u geïnformeerd inzake de actuele wachtlijst Wmo.  

  
Graag informeren wij u middels deze raadsinformatiebrief over het openstaande punt van de motie en 

willen wij u informeren over de actuele wachtlijst Wmo.  

  
Openstaande punt motie 

In uw motie verzocht u ons: 

3. De raad te informeren wat de verschillen waren tussen de eerste beschikking en de beschikking na 12 

maanden. 

 

Hieronder lichten wij per indicatie het verschil tussen de indicaties op basis van de lichte toetsing en de 

huidige indicaties toe.  
 

Indicaties dagbesteding en/ of begeleiding 

In tegenstelling tot wat is geschreven in de raadsinformatiebrief van 3 december 2021, kon het 

verstrekken van Wmo-indicaties gericht op dagbesteding en/ of begeleiding niet plaatsvinden op basis 

van een lichte toetsing van de leefsituatie van de inwoner. Een volledige uitvraag is noodzakelijk wegens 

de toepassing van de Zelfredzaamheidsmatrix, waarmee we in kaart brengen op welke leefgebieden 

iemand hulp nodig heeft en wat iemand nog zelf kan. Hiermee is geen sprake meer van een lichte toets 

en zijn deze indicaties om deze reden volgens het reguliere proces afgehandeld.  

 



  

 
 
 
 

 

  

 

 

Indicaties Hulp bij het Huishouden 

In de periode van december 2021 tot en met mei 2022 is de voorziening Hulp bij het Huishouden (HbH) 

op basis van een lichte toetsing geïndiceerd. Per 1 januari 2022 zijn de nieuwe contracten HbH ingegaan. 

De nieuwe contracten HbH kennen nieuwe producten. Hierdoor is een vergelijking maken tussen de 

indicaties op basis van de lichte toetsing binnen het oude contract en de indicatie na 12 maanden binnen 

het nieuwe contract niet mogelijk. 

 

Resultaat herindicaties HbH 

Ondanks dat wij het verschil tussen de indicaties niet inzichtelijk kunnen maken, kunnen wij wel het 

resultaat van de herindicaties inzichtelijk maken.  

 

In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel cliënten op peildatum 1 april 2022 gebruik maakten 

van de oude producten en hoeveel cliënten op 31 januari 2023 gebruik maakten van de nieuwe 

producten. De aantallen verschillen omdat de producten niet een-op-een te vergelijken zijn en er 

voortdurend cliënten in- en uitstromen. 
 

Oude producten Aantal cliënten Nieuwe producten Aantal cliënten 

Algemene Voorziening 

Schoonmaak 

1191 Hulp in het Huishouden 

Licht 

1541 

 

Schoonmaakvoorziening 267 

Schoonmaakvoorziening  

met Persoonlijke 

Dienstverlening 

 

199 Hulp in het Huishouden 

Zwaar 

51 

Hulp in het Huishouden 

met Persoonlijke 

Dienstverlening 

17 

Totaal aantal cliënten 1657  1609 

 

Actuele wachtlijst Wmo meldingen 

Op dit moment is de gemiddelde doorlooptijd van een Wmo melding 11 weken. Dit beeld is regionaal, in 

de regio Drechtsteden en Rotterdam is een vergelijkbare doorlooptijd van toepassing. Wij zetten ons 

maximaal in om de wachtlijst terug te dringen en de ongewenste effecten te beheersen door in te zetten 

op personele capaciteit en de spoeddienst.  

 

Inzet personele capaciteit 

Op dit moment wordt extern ingehuurd personeel ingezet en wordt nieuw personeel geworven. Echter 

maakt o.a. de krapte op de arbeidsmarkt het werven van geschikt personeel moeilijk.  

 

Inzet spoeddienst 

Middels een spoeddienst worden iedere dag nieuw binnengekomen meldingen gescreend op prioriteit en 

zo nodig direct opgepakt. Hiermee worden inwoners die niet op ondersteuning kunnen wachten direct 

geholpen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij beschouwen de motie 2021-119 

‘Direct toekenning Wmo-voorzieningen’ als afgedaan. 
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Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris de burgemeester, 

  

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 

 

 

  


