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Betreft: Stand van zaken wachtlijst Wmo

Geachte raadsleden ,

Op 4 december 2021 heeft u de motie 'Directe toekenning Wmo-voorzieningen 2021-19’ aangenomen.
Met deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over afhandeling van de wachtlijst van alle
meldingen gedaan tot 4 november 2021 en de actuele stand van zaken met betrekking tot de afhandeling
van meldingen Wmo.

In de motie verzoekt u ons het volgende
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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.
Binnen 12 maanden deze meldingen opnieuw te bekijken en waar nodig de beschikking te
wijzigen
De raad te informeren wat de verschillen waren tussen de eerste beschikking en de beschikking
na 12 maanden.

De raad te informeren welke stappen u onderneemt om deze lange wachtlijsten in de toekomst te
voorkomen
De raad in december 2021 en maart 2022 te informeren over de actuele wachttijden voor Wmo-
meldingen.

Onderstaand treft u per punt de huidige stand van zaken aan.
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Eind december 2021 zijn alle meldingen die waren gedaan tot 4 november 2021 toegekend of
was er sprake van dat cliënten nog aanvullende gegevens moesten aanleveren. Dit betreft 3
meldingen.
Alle lopende voorzieningen worden dit jaar opnieuw geïndiceerd als gevolg van de
aanbestedingen Hulp bij Huishouden en Begeleiding/Dagbesteding. Daarmee worden ook de
meldingen die op 4 november 2021 op de wachtlijst stonden in 2022 opnieuw bekeken en
geïndiceerd op basis van de nieuwe producten
In het vierde kwartaal van 2022 zullen wij uw raad informeren over het proces en resultaat van
deze her-indicaties.
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4, Het college heeft voor de periode van december 2021 tot en met mei 2022 besloten om
hulpvraaggericht te indiceren. De monitoring op de voortgang van de melding is sterk verbeterd
Wekelijks wordt een overzicht van alle lopende meldingen gemaakt met de status en ouderdom
daarvan. Daarnaast wordt tot eind mei 2022 hulpvraaggericht geïndiceerd wat bijdraagt in een
lagere werkdruk
Op 5 februari 2022 waren er geen meldingen die 6 weken of ouder waren waarvan het onderzoek
nog niet was gestart. Dat betekent dat de actuele wachttijd in geen enkel geval langer was dan 6
weken
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Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
/

Het college van burgemeester en wethouders va/n Ridderkerk,
de secretaris, de,burgemeester
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[A. Attema


