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Onderwerp: Schriftelijke vragen inzake jaarverslag toezicht WMO 2020

Geachte leden van de raad,

Op 2 april jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Partij van de Arbeid (conform 
artikel 33 RvO) over het jaarverslag Toezicht WMO 2020. In deze brief reageren wij op de gestelde 
vragen.
 
Toelichting op de vragen door PvdA fractie:
“Wat opvalt is dat we contracten hebben met heel veel aanbieders, 93 voor WMO en 140 voor 
ondersteuning van de jeugdwet. Desondanks hebben we nog een behoorlijke aantal zaken die nog 
niet afgerond zijn en nog in onderzoek zijn. Je zou kunnen verwachten dat het met veel aanbieders 
mogelijk moet zijn om sneller in te springen op de hulpvraag, waardoor de doorlooptijd (van begin 
aanvraag tot afronding traject) korter wordt.”
 

1. Wat is de oorzaak van het open staan van een behoorlijk aantal zaken, ondanks het grote 
aantal aanbieders? 

2. Wat is een acceptabele doorlooptijd voor nieuwe casussen? Hoeveel tijd mag er zitten 
tussen de aanvraag en de start van een hulpverleningstraject? 6 weken van aanmelding tot 
oppakken en van oppakken tot indicatie. 

 
Antwoord vraag 1 en 2: 
Het aantal aanbieders heeft maar in beperkte mate invloed op de hoeveelheid openstaande zaken. 
Als een inwoner (jeugd of WMO) zich aanmeldt bij het sociaal team, dan pakt het sociaal team de 
casus op, voert een onderzoek uit en schrijft samen met de cliënt of het gezin een 
ondersteuningsplan. De richtlijn die we hanteren voor de tijd tussen aanmelding en afronding van 
het onderzoek is 8 weken. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt een indicatie 
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afgegeven en contact gezocht met een zorgaanbieder. 
 

Als een inwoner moet wachten op het eerste gesprek met de casemanager na de aanmelding, 
spreken we van een wachtlijst. Hierbij wordt triage toegepast: casussen waarbij sprake is van spoed 
worden meteen opgepakt en casussen die niet bij een sociaal team thuishoren, worden 
doorverwezen. De casussen op de wachtlijst zijn op dit moment alleen casussen jeugd. Voor Wmo 
en maatschappelijk werk is er geen wachtlijst. De omvang van de wachtlijsten per sociaal team 
worden periodiek met de raad gedeeld via de raadsbrieven over de stand van zaken sociaal domein. 
Er is een aantal oorzaken voor de wachtlijsten. Zo doen cliënten sinds een paar maanden een groter 
beroep op contact met de casemanagers.  Dit vraagt – mede door de beperkende 
coronamaatregelen – meer tijd van de casemanagers. Hierdoor is er minder ruimte om nieuwe 
casussen op te pakken. Er worden in de tussentijd extra uren ingezet om de wachtlijsten terug te 
dringen. 
 
Ook bij zorgaanbieders kunnen wachtlijsten ontstaan. Jeugdhulp komt in veel vormen; van 
enkelvoudige begeleiding tot zware en specialistische behandeling. Het aantal aanbieders voor 
zware gespecialiseerde behandeling is lager dan het aantal aanbieders voor enkelvoudige 
begeleiding. Het aantal aanbieders zegt dus weinig over het ontstaan van wachtlijsten.
 

3. Heeft de “andere” werkwijze van de sociale teams invloed op de doorlooptijd?
4. Hoe verhouden de huidige gegevens/cijfers zich ten opzichte van voorgaande jaren?

 
Antwoord vraag 3 en 4:
Vóór de herindeling van de sociale teams was mede door de bezuinigingen een scheefgroei ontstaan 
in de samenstelling van de sociale teams en daarmee de wachtlijsten per team. Sommige teams 
hadden geen wachtlijsten, anderen wel. De huidige cijfers zijn vanwege de herindeling moeilijk te 
vergelijken zijn met die van de voorgaande jaren. Ook heeft de coronacrisis impact op de huidige 
cijfers. De tabel hieronder laat de wachtlijsten per sociaal team zien op 27 februari 2021:
 

Locatie Wachtlijst
27 februari 2021

Team Noord 15
Team Zuid 13
Team Oost 14
Team West 13
Totaal 55

 
Ter vergelijking: de totale wachtlijst op 27 februari 2020 bedroeg 76 casussen en op 17 augustus 
2020 46 casussen.
 
De herindeling van de sociale teams moet ervoor zorgen dat de omvang en samenstelling van ieder 
team beter aansluit op de vragen en behoeften van onze inwoners. Ook de aanpassingen in de 



werkprocessen in de teams rondom aanmelding, triage en briefing moeten bijdragen aan het 
versnellen van de doorlooptijd. Bij casussen op de wachtlijst wordt bijvoorbeeld vaker gekeken of 
meer laagdrempelige vormen van ondersteuning, zoals inzet van het jongerenwerk, kunnen worden 
ingezet en toereikend zijn.
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


