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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Vanaf juni 2021 nemen de wachtlijsten bij de Wmo toe. Hierdoor wachten inwoners langer op hulp of 
ondersteuning. In sommige gevallen worden meldingen pas na het verstrijken van de wettelijke termijn 
behandeld.  
 
Met deze raadsinformatiebrief willen we u op de hoogte brengen over de maatregelen die wij hebben 
getroffen om de wachtlijsten terug te dringen en wat wij doen om inwoners die wachten direct 
ondersteuning te beiden. 
 
KERNBOODSCHAP 
Gelet op het grote maatschappelijke belang van tijdige hulpverlening aan onze inwoners, hebben wij 
op 7 december jl. een besluit genomen tot het terugdringen van de wachtlijsten Wmo. Dit besluit is 
zowel gericht op het direct ondersteunen van inwoners die wachten op ondersteuning, als het tijdelijk 
versterken van de Wmo-toegang waardoor we de wachtlijst terugdringen. Door bovendien 
hulpvraaggericht meldingen te behandelen zorgen we ervoor dat deze sneller kunnen worden 
behandeld. Hiermee verkorten we de tijd tussen melding, aanvraag en beschikkingen. 
 
TOELICHTING 
Wij gaan direct ondersteuning aan inwoners toekennen 
Inwoners op de wachtlijst ontvangen vanaf 1 december 2021 direct na een lichte toetsing, hulp en 
ondersteuning, passend bij de melding. Concreet geven wij dit vorm door: 
1. Door een versnelde uitvoering van de Wmo indicaties met uitzondering van vervoer, 

woonvoorzieningen en hulpmiddelen omdat deze voorzieningen niet door middel van een lichte 
toetsing kunnen worden toegekend. 

2. Het verstrekken van Wmo-indicatie voor maximaal 6 maanden gericht op voor huishoudelijke hulp, 
dagbesteding en/ of begeleiding aan inwoners die op 4 november 2021 op de wachtlijst Wmo 
stonden op basis van een lichte toetsing van de leefsituatie van de inwoner. 

3. Voor de duur van 6 maanden, tot en met 31 mei 2021, meldingen van inwoners hulpvraaggericht 
te behandelen. Hiervoor wijzigen we tijdelijk de beleidsregels Wmo 2015 tot en met 31 mei 2021. 

4. De capaciteit van de Wmo-toegang breiden we tijdelijk uit door inhuur van personeel. 



 
Keuze voor snelle procesgang 
Kwetsbare inwoners die de gemeente om ondersteuning vragen, wachten -als gevolg van de 
wachtlijsten- in sommige gevallen bijna twee maanden op hulp of ondersteuning. Deze inwoners 
komen hierdoor in de problemen. Voorbeelden hiervan zijn beginnend dementerenden oudere die 
overdag niet zelfstandig  alleen thuis kan blijven wonen, maar die door de wachtlijsten ook nog geen 
plek op de dagbesteding heeft. Afgezien van de consequenties voor de inwoner zelf, ontstaat er ook 
veel druk op het netwerk (partner, kinderen, buren). Gelet op het groot maatschappelijk belang is een 
snelle oplossing noodzakelijk.  
 
CONSEQUENTIES 
Zorg in natura kosten en extra inhuur: € 10.000 in 2021. Dit dekken we binnen bestaande middelen. 
Tijdelijke uitbreiding capaciteit Wmo-toegang: ca. € 44.000 in jaar 2022. Dit kan gedekt worden door 
verwachte resterende middelen van 2021 – via de jaarrekening – te storten in de Reserve Sociaal 
Domein – en de raad voor te stellen dit bij de 1e tussenrapportage 2022 weer beschikbaar te stellen 
hieruit voor begrotingsjaar 2022. 
Voor de extra zorg in natura kosten voor 2022 van ongeveer € 90.000,- is geen dekking gevonden en 
zal bij de 1e tussenrapportage 2022, middels een uitname uit de Reserve Sociaal Domein, gevraagd 
worden aan de raad om beschikbaar te stellen voor een incidentele ophoging van de middelen van 
Wmo Begeleiding en overige in natura in begrotingsjaar 2022. 
 
Op grond van deze voorgestelde werkwijze houdt het onderzoek naar aanleiding van de melding van 
de burger in eerste instantie slechts een lichte toets in. Daardoor kan de te verstrekken voorziening 
slechts een beperkte omvang in tijd en ondersteuning hebben waarna het onderzoek naar aanleiding 
van de melding verder zal moeten worden verricht. De risico’s voor zowel de burger als het bestuur 
blijven dan beperkt.  Bij deze lichte toets zal het college wel zorgvuldig moeten selecteren zodat 
burgers die een zorgvraag hebben die apert niet voor deze tijdelijke ondersteuning geschikt is deze 
maatwerkvoorziening dan ook niet krijgen toegekend. De beslissing om aan de burger een tijdelijke 
maatwerkvoorziening te verstrekken blijft overigens een beschikking waartegen de burger bezwaar 
kan maken. 
 
VERVOLG 
Bij de eerste tussenrapportage 2022 zullen de gevolgen precies in beeld zijn een aan de raad worden 
voorgelegd. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de adjunct-secretaris, de burgemeester, 

  
Marcel Schoonen      drs. Jolanda de Witte     
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