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Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Op 11 juni 2019 heeft de Wmo-adviesraad in een ongevraagd advies gevraagd te letten op oplopende
wachttijden bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. In reactie op het advies geeft het college
aan dat het advies de in gang gezette doorontwikkeling van de toegang tot het sociaal domein
ondersteunt. Het structureel oplossen van het probleem van het stijgen van het aantal aanvragen wordt
gezocht in het op andere wijze organiseren van de werkzaamheden. De nieuwe aanpak in de twee
pilots rond de toegang leidt tot een meer efficiënte werkwijze en er zijn in de betreffende wijken geen
wachtlijsten.

Voorgesteld besluit
1

Het ongevraagd advies van de Wmo-adviesraad te beantwoorden conform de in de bijlage
opgenomen brief.

Inleiding
Op 11 juni 2019 heeft de Wmo-adviesraad ongevraagd een advies uitgebracht over oplopende
wachttijden in de toegang. Het gaat hierbij om aanvragen op grond van de Jeugdwet en de Wmo.

Beoogd effect
Met het schriftelijk beantwoorden komen we de afspraken na die we met de Wmo-adviesraad hebben
gemaakt over het reageren op (ongevraagde) adviezen.

Argumenten voor
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Alternatieven
N.v.t.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
N.v.t.
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Uitvoering
Het advies van de Wmo adviesraad ondersteunt de ingezette ontwikkeling om de toegang anders vorm
te geven.

Bijlagen
-

Advies Wmo adviesraad (IN-91673)
Reactie op ongevraagd advies over oplopende wachttijden (UIT-1988437)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
De reactie op het advies is overlegd met het managementteam.

Afstemming met portefeuillehouder
Op 2 september 2019 is de reactie afgestemd met de portefeuillehouder. De portefeuillehouder is
akkoord.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
Reguliere persconferentie: nota wordt de dag na het besluit gepubliceerd (in iBabs)
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