
Agenderen
Onderwerp: Visie en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Te agenderen in: commissie Maatschappelijke ontwikkeling op 20 september 2022. 

Aanleiding: 
De Wmo roept bij veel inwoners vragen op. Wat is de visie en hoe zit het met uitvoering. Beide 
zaken zijn van cruciaal belang. Stroperigheid in uitvoering kan met diverse zaken te maken hebben
waaronder personele bezetting en bereikbaarheid. Mede gezien het aantal nieuwe raads- en 
commissieleden is het van belang deze periodiek op de hoogte te houden van de stand van zaken.
Ook het aantreden van een nieuwe wethouder vraagt om een kennismaking met hem op dit 
dossier en zijn visie voor de komende tijd. 

Tevens kunnen wij er niet omheen; de beantwoording van de vragen die eerder gesteld zijn geven 
ons geen reden tot vreugde. De meeste antwoorden zijn een herhaling van zetten en blinken niet 
uit in diepgang. Hier zou zeker en vooral verdere toelichting moeten komen. Vooral op de vraag: 
‘Waarom altijd ontwijkend antwoorden?'

Doel van de bespreking: Openheid, transparantie en adequate uitvoering van de Wmo. 
 
Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: Een toelichting van de huidige stand van
zaken en visie op de Wmo. Daarnaast een toelichting op de geïnventariseerde casussen zoals 
vermeld in de bijlage en een reactie op de daarin opgenomen aandachtspunten. 

Bespreekstukken: Beantwoording schriftelijk vragen 2022-039548 en bijlage met daarin 
opgenomen de casussen en aandachtspunten. 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: De 
fractie van Samen Actief Sr heeft geconstateerd dat de uitvoering van de Wmo niet naar behoren 
loopt en wil dit daarom zo spoedig mogelijk agenderen. 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: De fractie 
heeft onlangs en meerdere malen geconstateerd dat aanvragen in het kader van de Wmo niet 
tijdig en adequaat afgehandeld worden. 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan 
worden: Uitstel van bespreking zou inhouden dat bewoners/aanvragers verder gedupeerd worden.
Er blijft onduidelijkheid bestaan bij de inwoner. 

Den Helder, 20 augustus 2022

Namens de fractie Samen Actief Sr, 

M. Vermooten


