
 
 
Motie 6 
 

 
 

Geen Wmo-wachtlijsten (meer) voor onze inwoners: 

voorkomen is beter dan genezen 
 
De Raad van Wijdemeren, in vergadering bijeen op  8 november 2018 
 
Constaterende dat: 

- de filosofie achter de Wmo in de gemeente Wijdemeren is dat iedere inwoner meetelt; 

- elke aanvraag voor een Wmo-voorziening tijdig en adequaat moet worden afgehandeld; 

- de raad verrast werd door de lange wachttijden in de Wmo en dit niet geconcludeerd werd in het 

Cliënt-ervaringsonderzoek Wmo 2018. 

 

Overwegende dat: 

- uit het recent gehouden Cliënt-ervaringsonderzoek 2018 blijkt dat door de ondersteuning vanuit 

de Wmo de kwaliteit van  leven is verbeterd van onze cliënten; 

- uit datzelfde onderzoek blijkt dat met betrekking tot het contact met de gemeente de gemeente 

Wijdemeren lager scoort dan het regionaal gemiddelde;  

- de maximale wachttijd bij aanvragen Wmo, zoals bepaald in de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb), niet altijd wordt gehaald; 

- die wachttijd mede wordt veroorzaakt door onderbezetting bij het ambtelijk Wmo-team. 

 

Is van mening dat: 

- het van belang is dat een herhaling van die lange wachttijden zich niet voor doet; 

- de in de knelpuntennotitie genoemde extra formatie van 0,67 fte voor het Wmo-team naar 

verwachting onvoldoende zal zijn gezien de stijgende vraag naar Wmo-diensten door de 

vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van onze inwoners. 

 

Verzoekt het college: 

- opnieuw te kijken naar de noodzakelijke formatie van het Wmo-team van Wijdemeren; 

- om, wanneer blijkt dat (om herhaling  van de wachttijden 2018 te voorkomen en de te 

verwachten stijging van het aantal aanvragen op te kunnen vangen) extra formatie noodzakelijk 

is, de daarbij behorende financiële middelen vrij te maken en de 0,67 fte verder structureel uit te 

breiden; 

- de raad daarover in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel voor te leggen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Wijdemeren, 8 november 2018,  
De raad voornoemd, 
 
Sandra van Rijkom en Stan Poels,  
fractie PvdA/GroenLinks  


