
  

Agenderingsverzoek

Verzoek tot agendering: Doorlooptijden 
van WMO aanvragen.

Te agenderen in : Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
Gezien de actualiteit en het feit dat mensen die WMO hulp nodig hebben 
niet onnodig zouden moeten wachten, graag in de eerst volgende 
Commissievergadering MO agenderen. 

Aanleiding: Naar aanleiding van de schriftelijke vragen en de 
verkregen antwoorden aangaande de WMO doorlooptijden onder 
zaaknummer 2021-04509, willen wij dit onderwerp graag op de agenda 
zetten van de eerst mogelijke MO commissievergadering.

Doel van de bespreking: 
Meer inzicht te krijgen in de oplossingen die er worden aangedragen om 
de overschrijding van 4 weken in de doorlooptijd op een zo snel mogelijke 
wijze terug te dringen. 
Verder willen wij weten hoe dat de herinrichting van het werkproces op 
korte termijn er toe kan bijdragen dat de voorgeschreven 6 weken van 
onderzoek na aanvraag wel kan worden gewaarborgd.  
In de beantwoording van onze vragen staat dat dit momenteel bij 60% van 
de meldingen niet het geval is. In harde cijfers van het eerste halfjaar van 
2021 betekent dit dat 1300 van de 2165 meldingen een overschrijding 
heeft. Hoe wordt dit dan in het nieuwe werkproces gewaarborgd voor de 
toekomst.
Voorts wordt er in de beantwoording gesteld dat er ook extra krachten 
waaronder administratieve ondersteuning zal worden ingezet. 
Om hoeveel Fte’s gaat dit en komen deze via een uitzendbureau die eerst 
een adequate training zullen moeten ondergaan of worden dit geheel 
nieuwe banen.
Als laatste wordt er in de beantwoording van onze vragen bij antwoord op 
vraag 4 gesproken over een diepere analyse van de problemen waarmee 
men in de uitvoering mee te maken zou hebben. Hierop zouden wij al in de 
1e helft van oktober verder geïnformeerd worden.
Indien er een diepere analyse noodzakelijk is, zou je kunnen denken dat er 
structureel iets echt niet goed zit. 
Vandaar dat wij  verbaasd zijn dat er bij een diepere analyse al na 2 weken 
verdere informatie naar de raad zou komen. Graag verdere uitleg hierover.

Bovenstaande is meer dan voldoende aanleiding om dit onderwerp te 
agenderen voor de volgende commissievergadering MO waarin de 
wethouder een toelichting geeft. 
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