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De fractie heeft de volgende vragen:

Naar aanleiding van het commissiedebat van 12 december 2019, hebben de VLP-fractie en de PvdA-
fractie aangaande de dienstencheques de navolgende vragen:

Vraag 1 

Hoeveel dienstencheques zijn er in 2018 en in 2019 afgenomen door cliënten die, met succes, 
bezwaar hebben gemaakt ter aanvulling op de indicatie voor het afwerken van de taken op de 
takenlijst?

Vraag 2

Klopt het dat de juridische vertegenwoordiger namens bovengenoemde cliënten de kosten van deze 
dienstencheques terug heeft geclaimd?

Vraag 2a

Zo ja, gaat de gemeente deze cliënten de gemaakte kosten voor deze dienstencheques vergoeden?

Vraag 3

Indien cliënten zich melden bij WegWijs om een beroep te doen op de dienstencheques, worden deze 
aanvragen dan afgewezen?

Vraag 3a

Zo ja, Welke acties onderneemt de gemeente zelf na het afwijzen van een dergelijke aanvraag, gaat u 
zelf proactief naar de cliënt of wacht u tot de ondersteuningsvraag om een keukentafelgesprek aan te 
vragen?

Vraag 4

De dienstencheques werden ook in geval van directe nood-/spoedgevallen ingezet bij inwoners die 
acuut hulp nodig hadden, ter overbrugging naar het moment dat een indicatie gesteld en geactiveerd 
werd. Hoe gaat de gemeente nu om met deze acute ondersteuningsvragen?

Vraag 4a

Bent u in staat om de HBH+ binnen 48 uur in te regelen op een basisniveau tot de indicatie gesteld 
is?



Vraag 5

Worden binnengekomen meldingen afgehandeld op volgorde van binnenkomst, of hanteert u een 
vorm van triage?

Vraag 5a

Indien er sprake is van triage, op welke grond krijgen inwoners voorrang in het systeem om snel de 
ondersteuning te kunnen leveren?

Vraag 6

U heeft aangegeven in de raadsmededeling en tijdens de commissievergadering dat de 
dienstencheques ook worden meegenomen tijdens het keukentafelgesprek. Geldt dit alleen voor de 
keukentafelgesprekken die onder de pilot vallen of gebeurt dit bij alle gesprekken?

Zoals is de commissie aangegeven, zijn er ons situaties bekend waarbij mensen soms wel 5 tot 7 
maanden op een indicatie moeten wachten, of waarbij zonder melding of enige communicatie vooraf 
na het einde van een indicatie geen automatische verlenging is gehanteerd en dus de hulp werd 
stopgezet.

Vraag 7

Waarom handelt u deze aanvragen niet af binnen de geldende wettelijke beslistermijn?

Vraag 8

In hoeveel gevallen is in 2018 en 2019 deze termijn overschreden?

Vraag 9

In 2019 hebben mensen die een melding deden bij de gemeente, een reactie gekregen dat de 
keukentafelgesprekken niet altijd op korte termijn konden plaatsvinden, zonder cliënten te wijzen op 
de wettelijke termijnen. Waarom heeft u ervoor gekozen dit er niet bij te vermelden in de brief?

Vraag 10

Hoe vaak in 2019 heeft u cliënten schriftelijk op de hoogte gebracht dat de wettelijke beslistermijn 
overschreden werd?

Vraag 11

Wat heeft WegWijs proactief gedaan om het stopzetten van de HBH+ te voorkomen, na afloop van de 
indicatiestelling van cliënten waarbij vooraf geen keukentafelgesprek kon plaatsvinden?

Vraag 12

Hoe vaak in 2019 heeft WegWijs de indicatie verlengd zonder tussenkomst van een nieuw 
keukentafelgesprek, vanwege het aflopen van de beslistermijn?

Vraag 13

Komt het voor dat er na het verstrijken van de beslistermijn er geen keukentafelgesprek plaatsvindt?

Vraag 14

Klopt het dat er ook dwangsomverzoeken, namens cliënten, zijn ingediend bij de gemeente vanwege 
het overschrijden van beslistermijnen?

Vraag 15



Zo ja, welk bedrag aan dwangsommen is door de rechter opgelegd aan de gemeente en was dit 
volgens u ook te voorkomen?

Namens de fracties van VLP en PvdA

VLP, Arwen van Gestel 
PvdA, Michael Yap

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Geen. Wevers heeft namens 16 cliënten schadevergoeding gevorderd van de gemeente. Deze 
cliënten hebben dienstencheques ingezet om bepaalde huishoudelijke taken te verrichten en 
Wevers meent dat gelet op het feit dat het resultaatgericht indiceren niet is toegestaan, cliënten 
recht hebben op vergoeding van deze kosten. Deze claims zijn allen afgewezen. Mogelijkheid 
voor beroep staat nog open.

2. Zie beantwoording 1.
3. Ja, instroom van nieuwe klanten op de dienstenchequeregeling is niet mogelijk. Voor 

bestaande klanten geldt een overgangsperiode van een jaar.
3a. Bij de afwijzing wordt met de inwoner meegedacht over een passende oplossing.

4. Er is altijd de mogelijkheid om op basis van maatwerkafspraken met de zorgaanbieders acuut 
zorg in de zetten.

4a. Ja. Indien noodzakelijk kan dit worden georganiseerd. Bij HbH+ is er echter zelden sprake 
van een acute situatie.

5. Vorm van triage.

5.a  Alle meldingen worden dagelijks gescreend op urgentie/spoed. Bij een spoedsituatie wordt 
een versnelde procedure doorlopen.

6. Naast de gesprekken die onder de pilot vallen, kan iedereen bij Wegwijs terecht en wordt er 
meegedacht met het vinden van een passende oplossing bij het wegvallen van de 
dienstencheques. Bovendien wordt door Wegwijs in alle contacten met WMO-geïndiceerden 
gedurende het overgangsjaar dit onderwerp besproken.

7. Doelstelling is uiteraard om binnen de beslistermijn tot een beschikking te komen. Wel neemt 
het aantal aanvragen WMO vanaf 2019 explosief toe. WegWijs probeert extra personeel in te 
zetten, maar kwalitatief goed personeel is niet of nauwelijks beschikbaar. Daar waar een 
beslistermijn wordt overschreden betreft het een ongewenste situatie. Indien noodzakelijk 
wordt dan tijdelijk een maatwerkoplossing ingezet.

8. In 2018 is en 2019 is in ca 20% de wettelijke beslistermijn met één of meer dagen 
overschreden. Dit wordt niet altijd veroorzaakt door interne factoren. Meerdere redenen 
kunnen hieraan ten grondslag liggen. B.v. het aanvragen van medisch onderzoek, 
complexiteit van de casus wat langdurend onderzoek vraagt om tot een zorgvuldige 
beslissing te kunnen komen of cliënten die hun gespreksverslag niet of te laat terug sturen. 
Dat de procedure dan langer duurt is in dat geval bekend bij de betreffende cliënt.

Een gedeelte van de overschrijding betreft herindicaties en daarin is de ondersteuning 
gedurende de procedure gecontinueerd waardoor het geen effect heeft gehad voor de 
geleverde zorg.



WegWijs vindt het overschrijden van de wettelijke termijn ook niet wenselijk. In de pilot HbH+ 
wordt onderzocht of een efficiëntere werkwijze mogelijk is.

9. Het doel van de brief is om cliënten te informeren over de voortgang van hun aanvraag. Er is 
niet bewust gekozen om de wettelijke beslistermijn niet te vermelden.

10. Daar waar sprake was van een mogelijke overschrijding van de beslistermijn is er, bij lopende 
beschikkingen, administratief verlengd waarover aanvragers middels een beschikking zijn 
geïnformeerd. Daarnaast is de gangbare werkwijze dat er persoonlijk contact wordt gezocht 
met cliënt waarbij een datum voor een keukentafelgesprek wordt ingepland.

11. Als verbetermaatregel gaat WegWijs vanaf januari 2020 cliënten proactief per brief informeren 
over het aflopen van hun indicatie.

12. In 2019 is na dossieronderzoek en triage 46 keer binnen de wettelijke termijn administratief 
verlengd .

13. Het keukentafelgesprek is onderdeel van de onderzoeksfase om te komen tot een beslissing.

14. Dat klopt. Vijf bij de gemeente en twee bij de rechter.

15. C.a. € 3.400. Het had wellicht deels voorkomen kunnen worden, maar in de meeste gevallen 
werd nog gewacht op een reactie van de betrokkene of diens vertegenwoordiger om aan te 
geven welke gewijzigde omstandigheden aanleiding tot de melding WMO gaven.
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