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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) over fouten bij aanvraag van langdurige zorg 
 
 
Geachte heer Van de Waerdt, 
 

 

 

Op 20 december 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld over fouten bij de aanvraag van langdurige 

zorg. Hieronder treft u onze beantwoording aan.  

 

Voor wij tot beantwoording overgaan willen wij u erop wijzen dat deze vragen gaan over zaken die niet 

onder verantwoordelijkheid van de gemeente Ridderkerk vallen. De juiste contactpersoon voor uw vragen 

is feitelijk het CIZ zorgkantoor. Deze is uitvoerder van de langdurige zorg en heeft een centrale klachten- 

en bezwarenprocedure opgezet voor alle deelnemers. Natuurlijk delen wij wel uw zorg over de besluiten 

die zij nemen voor de inwoners van Ridderkerk.  
 

Vraag 1 

Zijn er ook in Ridderkerk fouten gemaakt bij aanvraag van langdurige zorg? Zo ja, om hoeveel gevallen 

gaat het en wat wordt er vanuit de gemeente gedaan om deze fouten te herstellen? Is er contact hierover 

met het CIZ-regiokantoor in Rotterdam? 

 

Antwoord: 

Dat er ook fouten gemaakt worden bij de aanvraag van Ridderkerkse inwoners achten wij statistisch 

gezien waarschijnlijk. We hebben echter onvoldoende informatie om de omvang van dit probleem voor 

Ridderkerkse inwoners te kunnen vaststellen. Als het krantenartikel klopt, dan wordt informatie hierover 

alleen gebruikt als “input voor het leerproces” en communiceert het CIZ hierover niet actief met anderen. 

 

Vraag 2 

Wordt er vanuit de gemeente ondersteuning geboden aan Ridderkerkers die een verkeerd besluit van het 

CIZ hebben ontvangen, zodat ze alsnog in aanmerking komen voor de juiste indicatie?   

 

Antwoord: 

Elke inwoner kan tegen een genomen besluit van het CIZ binnen 6 weken bezwaar aantekenen en ook 

binnen 6 weken na een besluit op bezwaar beroep aantekenen bij een rechtbank. Daarbij kan 

cliëntenondersteuning door bijvoorbeeld MEE worden gegeven.  



  
  

 
 
 
   

 

 
 

 

Het lijkt in het artikel te gaan om de afhandeling van alle aanvragen, ook als er geen bezwaar en/of 

beroep is aangetekend. Als de toegang tot de Wlz verkeerd is beoordeeld of de hoogte van de zorg 

verkeerd is bepaald, is er een verkeerde beslissing genomen. Als de kwaliteit om andere redenen niet 

100% is, bijvoorbeeld omdat het besluit niet voldoende is gemotiveerd, betekent dat echter niet dat er een 

verkeerd besluit is genomen. Het gaat dan over de wijze waarop de beslissing in de beschikking is 

onderbouwd. Die kan onvoldoende zijn, ook al is het onderzoek goed gedaan en is het besluit tot de 

toegang tot de Wlz en de hoogte van de zorg goed.  

 

Omdat het CIZ een zelfstandig bestuursorgaan is, zullen wij onze zorgen naar hen uiten over die 

casussen waarbij een verkeerd besluit is genomen dat niet meer veranderd kan worden en waar 

Ridderkerkse inwoners bij betrokken zijn.  

 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 

 

 

 

 

 


