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Betreft: Terugdringen wachtlijst Wmo
Geachte raadsleden,
Graag informeren wij u over ons besluit van 30 november jl. waarmee wij de wachtlijst bij de Wmo willen
terugdringen. Tot onze grote spijt is er thans sprake van aanzienlijke wachtlijsten. U heeft hier
nadrukkelijk aandacht voor gevraagd en twee moties over aangenomen: ‘2021-118 directe zorg
dagopvang’ en ‘2021-119 direct toekenning Wmo-voorzieningen’. Wij hebben de afgelopen periode
gebruikt om te onderzoeken hoe we de hulpverlening aan onze inwoners op zo kortst mogelijke termijn
kunnen opstarten. Het streven is om de wachtlijst voor kerst weg te werken.
Ons besluit is zowel gericht op het direct ondersteunen van inwoners die wachten op ondersteuning, als
het tijdelijk versterken van de Wmo-toegang waardoor we de wachtlijst terugdringen. Door bovendien
hulpvraaggericht meldingen te behandelen zorgen we ervoor dat deze sneller kunnen worden behandeld.
Hiermee verkorten we de tijd tussen melding, aanvraag en beschikkingen.
Wij gaan direct ondersteuning aan inwoners toekennen
Inwoners op de wachtlijst ontvangen vanaf 1 december 2021 direct na een lichte toetsing, hulp en
ondersteuning, passend bij de melding. Concreet geven wij dit vorm door:
1. Een versnelde uitvoering van de Wmo indicaties met uitzondering van vervoer, woonvoorzieningen
en hulpmiddelen omdat deze voorzieningen niet door middel van een lichte toetsing kunnen worden
toegekend.
2. Het verstrekken van Wmo-indicatie voor maximaal 12 maanden gericht op huishoudelijke hulp,
dagbesteding en/ of begeleiding aan inwoners die op 4 november 2021 op de wachtlijst Wmo
stonden op basis van een lichte toetsing van de leefsituatie van de inwoner.
3. Voor de duur van 6 maanden, tot en met 31 mei 2021, meldingen van inwoners hulpvraaggericht te
behandelen. En hiervoor de beleidsregels Wmo 2015 tijdelijk te wijzigen tot en met 31 mei 2021.
4. De capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel.
Financiële consequenties
De financiële consequenties van dit besluit zijn als volgt:
- Tijdelijke uitbreiding capaciteit Wmo-toegang: € 88.000 in jaar 2022. Dit zullen wij verwerken in
de 1e tussenrapportage 2022.
- Zorg in natura kosten: € 35.000 in 2021. Dit kan gedekt worden binnen bestaande middelen.
- Zorg in natura kosten: € 380.000 in 2022. Dit zullen wij verwerken in de 1e tussenrapportage
2022.

Met betrekking tot de versnelde toekenning van Wmo-indicaties dient opgemerkt te worden dat door de
lichte toetsing wellicht soms teveel compensatie kan worden verstrekt. Bij de herindicatie zal de
leefsituatie van de klant volledig in beeld worden gebracht. Dit kan ertoe leiden dat er minder of geen
ondersteuning wordt toegekend. Daarom verlenen wij in die gevallen – indien nodig – inwoners die na het
aflopen van de compensatie achteruitgaan op de geboden ondersteuning een uitlooptermijn waarin de
hulpverlening wordt afgebouwd.
Wij zetten ons er maximaal voor in om de wachtlijsten bij de Wmo terug te dringen en zo tijdig en
adequaat hulp en ondersteuning te kunnen bieden aan onze inwoners. Wij zullen u op de hoogte houden
over de voortgang.
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