
 

 

 

Motie 2021 - 119 

Motie Directe toekenning Wmo-voorzieningen 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot vaststelling van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. voor een groot deel van de Wmo-meldingen de vastgelegde termijnen voor het afgeven van 

een beschikking sinds deze zomer fors worden overschreden;  

2. de raad in september 2021 de breed gedragen motie 118-2021 heeft aangenomen waarin 

werd gevraagd om een snelle oplossing voor de lange wachtlijsten;  

3. de wethouder heeft laten weten dat er een plan is geschreven en dat juridisch gekeken wordt 

naar de haalbaarheid;  

4. er op dit moment onvoldoende personeelsbezetting is om de achterstanden weg te werken en 

het er niet naar uitziet dat dit op korte termijn opgelost is;  

is van mening dat: 

a. onze inwoners niet de dupe mogen zijn van de forse achterstanden bij de gemeente; 

b. er ‘lucht’ in de ambtelijke organisatie kan komen door in één keer de wachtlijst weg te werken; 

verzoekt het college om: 

1. per direct voor alle meldingen gedaan tot 4 november 2021, waar duidelijk van is welke 

voorziening wordt aangevraagd, een beschikking af te geven met daarin de gevraagde hulp. 

Dit met uitzondering van de Wmo-aanvragen voor verbouwingen en vervoer; 

2. binnen 12 maanden deze meldingen opnieuw te bekijken en waar nodig de beschikking te 

wijzigen;  



 

 

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

beschikking na 12 maanden; 

4. de raad te informeren welke stappen u onderneemt om deze lange wachtlijsten in de toekomst 

te voorkomen;   

5. de raad in december 2021 en maart 2022 te informeren over de actuele wachttijden voor 

Wmo-meldingen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Erna de Wolff –ter Beek, ChristenUnie                        Ilse Verdiesen, VVD 

Arianne Ripmeester, Partij van de Arbeid  Peter Kranendonk, SGP 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Ton Overheid, CDA Arjan Nugteren, Leefbaar Ridderkerk  

  

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Samenvatting 

Onderwerp is de wachtlijst voor Wmo-voorzieningen. 

Het college wordt verzocht per direct voor alle meldingen gedaan tot 4 november 2021, waar 

duidelijk van is welke voorziening wordt aangevraagd, een beschikking af te geven met daarin de 

gevraagde hulp. En verder de raad te informeren over de uitvoering en welke stappen het college 

gaat ondernemen om deze lange wachtlijsten in de toekomst te voorkomen. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 29 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP. D66, Burger op 1, 

Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 0 



 

 

Afdoening 

Afgedaan in commissie Samen wonen 30 maart 2023 n.a.v. raadsinformatiebrief 24 februari 2023. 
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