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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 11 juli 2019;
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020,
Constaterende dat:
 Uit de beantwoording van de raadsvragen van 13 juni 2019 blijkt dat 1/3 van de aanvragen WMO niet
binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld;
 Ondanks de versterking van het WMO-team met twee externen, de wachtlijst WMO sinds 13 juni is
toegenomen van 200 naar 227;
 Nog steeds voor een substantieel aantal verzoeken/ aanvragen niet binnen de wettelijke termijn van 8
weken een beschikking kan worden afgegeven;
 Nu (begin juli) nog steeds een achterstand is, waardoor er geen garantie aan inwoners kan worden
gegeven dat binnen de termijn van 8 weken een besluit kan worden toegestuurd;
 Inwoners meer dan 8 weken moeten wachten op een besluit, maar dat de daadwerkelijke hulp/ zorg of
voorziening daarna nog in gang moet worden gezet;
 Dit leidt tot schrijnende gevallen waarbij inwoners meer dan 8 weken op noodzakelijke hulpmiddelen
moeten wachten.
Overwegende dat:
 Het beleid is inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen, dankzij de benodigde hulp en/of zorg;
 Aanvragers in hun mobiliteit worden gehinderd in geval er hulpmiddelen nodig zijn of hulpmiddelen
gerepareerd moeten worden of moeten worden aangepast;
 Wettelijk bepaald is dat binnen 6 weken een keukentafelgesprek dient te zijn gevoerd;
 En binnen 8 weken een beschikking dient te zijn afgegeven;
 Hulp/ zorg en/of hulpmiddelen na het afgeven van een positieve beschikking vaak niet direct
beschikbaar zijn;
 Het niet alleen de mensen treft voor wie een aanvraag is gedaan, maar ook andere leden van het
huishouden of mantelzorgers extra en langdurig belast;
 Hierdoor een stressvolle, onzekere situatie ontstaat, die langer duurt dan wettelijk verantwoord wordt
gevonden;
 Raadsleden meldingen krijgen over het lang uitblijven van beschikkingen, maar niet geïnformeerd zijn
over de feiten en oorzaken.
Draagt het college op:
1. De wachtlijsten binnen een half jaar terug te dringen tot binnen de wettelijke termijn;
2. De raad maandelijks schriftelijk te informeren over de stand van zaken met betrekking tot:
a) Het totaal aantal aanvragen op de wachtlijst, gespecificeerd naar zorg, huishoudelijke hulp en/of
hulpmiddelen;
b) Het aantal gevallen van de lijst dat als spoedmelding wordt aangemerkt;
c) Welk aantal daaraan nieuw toegevoegd zijn, sinds de vorige informatie aan de raad;
d) Het aantal aanvragen dat binnen 8 weken is afgewikkeld, sinds de vorige informatie aan de raad, en
het aantal aanvragen waarvan deze termijn is overschreden.
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