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Geachte heer Los, 
 

Op 19 juli jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het functioneren van de gemeentelijke organisatie, 

binnen het Sociaal Domein. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.  

 

Vraag 1 

Bij “werk en inkomen” hebben de klant managers bij de BAR, sinds kort een vast klantenbestand uit een 

van de drie gemeenten. Heeft dit voor de drie verschillende gemeentes, geleid tot een verhoging van de 

wachttijden bij de WMO? 

 

Antwoord: Nee, dit heeft niet geleid tot een verhoging van de wachttijden bij de Wmo. Want er is geen 

relatie tussen de Wmo-toegang en de toegang werk en inkomen. De genoemde wijziging van 

klantbestanden is daarmee niet van invloed geweest op de werkwijze bij de Wmo-toegang. 

 

Vraag 2 

Wat zijn nu de wachttijden voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagopvang? 

 

Antwoord: 

Inwoners die een beroep doen op de Wmo hebben ondersteuning nodig om zelfstandig deel uit te kunnen 

maken van onze samenleving. Daarom vinden wij het van belang dat Wmo-aanvragen van inwoners 

kwalitatief goed en tijdig worden afgehandeld.  

 
Ondanks maatregelen die wij hebben getroffen gericht op het beperken van de wachttijden binnen de 
Wmo, zien we dat deze in de zomer zijn toegenomen. Als onderdeel van deze maatregelen hebben we 
vanaf januari extra middelen beschikbaar gesteld om de formatie bij de Wmo-toegang uit te breiden. Ook 
hebben wij opdracht gegeven tot het verbeteren van de werkprocessen. Werkprocessen zijn onderzocht 
en herschreven aan de hand van ‘Lean’ principes.  
 
Desondanks zien we de wachtlijst toenemen, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en een tekort 
aan professionals die de Wmo-toegang kunnen versterken. De gemiddelde periode bij aanvragen gericht 
op begeleiding en huishoudelijke hulp is 11 weken (peildatum 16 september 2021). Dit is de periode 
tussen melding en afhandeling van de aanvraag en betreft reguliere gevallen (geen spoedprocedure). 
Voor aanvragen gericht op dagbesteding is dit 14 weken. Hiermee overschrijden wij de wettelijke termijn 
van maximaal 8 weken (6 weken van melding tot aanvraag en nog eens 2 weken tot besluit).  
 



 
 

Bij alle meldingen onderzoeken we of er sprake is van ‘spoed’. Aanvragen die niet kunnen wachten 
worden altijd met voorrang opgepakt. Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid om inwoners die wachten 
op een besluit te ondersteunen door een tijdelijke voorziening aan te reiken in de vorm tijdelijke 
dagbesteding. Om zo direct ondersteuning te bieden waar nodig. Daarnaast onderzoeken wij wat er 
verder gedaan kan worden om de wachtlijsten structureel op te lossen. 
 
Vraag 3 
Klopt het dat als een melding wordt afgewezen, daar niet automatisch een bezwaar tegen gemaakt kan 
worden? 
 
Antwoord:  
Inwoners kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen een besluit. Dit houdt in dat wanneer een inwoner 
een aanvraag heeft gedaan tot het ontvangen van ondersteuning in het kader van de Wmo en de inwoner 
het oneens is met het genomen besluit, er bezwaar aangetekend kan worden hiertegen. Een besluit 
wordt voorafgegaan door: een melding van de inwoner, het keukentafelgesprek en het opstellen en 
ondertekenen van het onderzoeksverslag. 
 
Als het besluit niet overeenkomt met de aanvraag van de inwoner wijzen wij altijd op de mogelijkheden tot 
het aantekenen van bezwaar. Waar nodig bieden we ondersteuning door het beschikbaar stellen van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner die inwoners kunnen bijstaan bij het indienen van dit bezwaar.  
 
Vraag 4 
Wanneer worden de werkprocessen vereenvoudigd en brieven, beschikkingen en verweerschriften, in de 
bezwaarprocedures beter leesbaar gemaakt voor cliënten, of is daar in uw optiek, helemaal geen 
aanleiding voor? 
 
Antwoord:  
Verbetering, toegankelijkheid en vereenvoudiging van het toegangsproces heeft onze voortdurende 
aandacht. In het kader van het ‘Gids-project’ worden alle brieven, beschikkingen en verweerschriften 
rondom de aanvraag van Wmo-ondersteuning beter leesbaar gemaakt. Hierbij zetten wij in op het 
herschrijven in toegankelijk Nederlands (ofwel B1-niveau). Het verbeteren van de leesbaarheid zal 
worden afgerond in het vierde kwartaal van 2021. Zie ook de beantwoording van vraag 2. 
 
Vraag 5 
Klopt het dat bij herindiceren en onderhoudsaanvragen van hulpmiddelen alle gegevens opnieuw moeten 
worden ingevoerd, via het algemene meldingsformulier, door de cliënten, terwijl al die gegevens al bij de 
gemeente bekend zijn? 
 
Antwoord:  
Nee, dit klopt niet. Onderhoud en vervanging van hulpmiddelen zijn de verantwoordelijkheid van de 
gecontracteerde hulpmiddelen leveranciers. Daarom wordt in deze gevallen geen nieuwe melding 
gedaan of gebruikgemaakt van een meldingsformulier. Bovendien beschikken leveranciers over 
toereikende klantgegevens. Met deze gegevens kunnen zij direct inspelen op de vraag van de inwoner. 

 

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 


