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Achterstanden uitvoering WMO

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 29 november 2021,

constaterende dat:

• de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de opgelopen achterstanden in de
uitvoering van de WMO middels RIB 2021-04509 onbevredigend was;

• na agendering van dit onderwerp in de commissievergadering van 16-11-2021, de
beantwoording op onze vervolgvragen jammer genoeg ook geen zekerheid gaven;

• de achterstanden in de uitvoering wordt toegerekend aan een toeloop van WMO
aanvragen door Corona en door ziekte binnen de organisatie;

• de indruk wordt gewekt dat de factor tijd en wijkgericht werken 'ons' wel gaat helpen;
• er geen termijn van verbetering in het vooruitzicht kan worden gesteld;

overwegende dat:

• wij vinden dat onze bewoners recht hebben op een afhandeling van hun aanvraag
binnen de gestelde wettelijke termijn;

• het niet wenselijk is dat onze inwoners nog minder vertrouwen in de gemeentelijke
organisatie krijgen door niet te voldoen aan afhandeling van aanvragen binnen de
gestelde wettelijke termijnen;

• nadat wij een gesprek hebben gehad met de Adviesraad Sociaal Domein, zij zich grote
zorgen maakt en spreekt van een aankomend hartinfarct in de uitvoering van de
WMO;

• een hoog ziekteverzuim wel eens veroorzaakt zou kunnen worden door de hoge druk
en of onderlinge verhoudingen;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. de gemeenteraad voor 1 januari 2022 openheid van zaken te geven over de
problematiek die er binnen de uitvoering van de WMO speelt, hierbij denkend aan:
* de diepere analyse die ons in oktober jl. al was beloofd,
* hoeveel Fte's komt de uitvoering van de WMO te kort,
* waarom er tussen de WMO teams per wijk een verschil in de afhandel termijn wordt
geconstateerd;

2. de gemeenteraad voor 1 maart 2022 een gedegen plan van aanpak te presenteren zodat
er kan worden doorgepakt en de wettelijke termijnen weer behaald kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.
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