
 

 

Geleen, 26 juli 2021 

 
 

 
Aan:  Burgemeester en Wethouders gemeente Sittard-Geleen 
  Tav Wethouder L. Geilen 

  Postbus 18 
  6130 AA  Sittard 

 
 
Kenmerk: 210726-01 

Onderwerp: Termijn ontvangst Wmo-melding en gesprek/onderzoek 
 

 
Geachte leden van het College van B&W, 
 

Naar aanleiding van diverse meldingen en overleg met de beleidsambtenaar 
schrijven wij deze brief. 

 
Als Wmo-raad Sittard-Geleen maken wij ons zeer grote zorgen over de actuele 

termijn in de gemeente Sittard-Geleen tussen ontvangst van een Wmo-melding en het 

gesprek/onderzoek (afhandelingstermijn). 
Al geruime tijd is deze termijn tenminste 12 weken en op dit moment zelfs tenminste 

14 weken. Deze lange termijn is naar onze mening inmiddels structureel in plaats van 
incidenteel. 
 

Op grond van artikel 2.3.2, lid 1 van de Wmo 2015, dient zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van een behoefte aan maatschappelijke 

ondersteuning (melding) een onderzoek te zijn uitgevoerd. In de Wmo 2015 staat niets 
vermeld over het recht om deze termijn te verdagen. 
In artikel 5, lid 2 van uw eigen Verordening Wmo 2019(1), staat zelfs dat uiterlijk 6 

weken na ontvangst van een melding een verslag van de uitkomst van het gesprek aan 
de cliënt wordt verstrekt. Dit impliceert dat het gesprek zelfs binnen 6 weken dient 

plaats te hebben gevonden. 
In artikel 6, lid 1 van uw eigen concept Verordening Wmo 2021 versie inspraak, staat 

dat het onderzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na ontvangst van de 
melding moet hebben plaatsgevonden. Dit conform het gestelde in de Wmo 2015. In 
artikel 6, lid 2 van dit zelfde concept, staat zelfs dat uiterlijk zes weken na ontvangst 

van de melding een verslag van de uitkomst van het gesprek aan de cliënt wordt ver-
strekt. Dit impliceert ook weer dat het gesprek zelfs binnen 6 weken dient plaats te 

hebben gevonden. 
In deze Verordeningen, noch in uw Beleidsregel Wmo 2019(1), en uw Besluit Wmo 2021 
is iets opgenomen over het recht om deze termijn te verdagen. 
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Een termijn van tenminste 12 – 14 weken is voor de Wmo-raad Sittard-Geleen 

dan ook niet acceptabel. Dit op grond van de in de Wmo 2015 en uw eigen Verordenin-
gen gestelde termijn van uiterlijk zes weken tussen ontvangst melding en het gesprek, 

en soms zelfs het verslag van dit gesprek. 
 
Wij dringen er dan ook met klem bij u op aan, zo spoedig mogelijk deze termijnen 

terug te brengen naar de wettelijk maximaal toegestane termijn van zes weken. Dit in 
het belang van de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen. 

Wij verzoeken u ons, Wmo-raad Sittard-Geleen, direct te informeren over de door u 
hieromtrent genomen of te nemen maatregelen. 
 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn ook bereid hier nader 

op in te gaan. 
 
 

 
 

 
Namens de Wmo-raad Sittard-Geleen, 
 

H. van Geffen      M. Manukjan-Arakelian 
Voorzitter       Secretaris 

       
 



 
 
 

 
Secretariaat Wmo raad Sittard-
Geleen t.a.v. H. van Geffen 

                Bernhardstraat 4 

                6161 GR  Geleen 
 

           
 

 

  

Uw brief van 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Telefoon 
Onderwerp 

26 juli 2021 
 
 
L. Alberts 
14 046 
Termijn ontvangst Wmo-melding en gesprek/onderzoek    

                                                      Sittard-Geleen, 20 augustus 2021 
 
 
 

  

 
 

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen  14 046 (vanuit buitenland  +31 46 477 77 77) | www.sittard-geleen.nl 
 

 

Geachte heer van Geffen,  
 
Op 26 juli hebben wij uw brief namens de Wmo raad ontvangen betreffende uw 
grote zorgen over de afhandelingstermijn bij de Wmo. Wij begrijpen en 
herkennen de zorgen die u beschrijft. In deze brief leggen we u uit waarom de 
wachttijden zo hoog zijn en welke acties wij ondernemen. 
 
De wereld om ons heen 
Het zorglandschap is sterk in beweging. Denk aan de extramuralisering, het 
langer thuis blijven wonen en de vergrijzing. De gevolgen van deze grote 
ontwikkelingen zijn voelbaar binnen de Wmo. Ook functioneert de Wmo steeds 
vaker als vangnet voor de wachtlijsten in de ggz en zien we een stijging in de 
doelgroep met complexe ggz-problematiek. In 2020 is daarbij het 
abonnementstarief ingevoerd waarmee de inkomensafhankelijke eigen bijdrage 
is losgelaten. Bij de Wmo heeft dit geleid tot een enorme toename in aanvragen, 
met name van de huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, maar ook van de 
Wmo ondersteuning.  

Net als Sittard-Geleen merken alle gemeenten deze gevolgen en raken de 
gevolgen ook de inwoners. De enorme toename in aanvragen die verwerkt 
moeten worden uit zich in langere wachttijd voor de klant en dat betreuren wij ten 
zeerste.  

Acties 
We hebben een aantal interne (efficiëntie) verbeteringen doorgevoerd in het 
Team Zorg. Echter blijven de wachttijden extreem hoog. Daarom is een aantal 
tijdelijke oplossingen ingevoerd, zoals het beperkt uitvoeren van heronderzoeken 
ondersteuning/dagbesteding, het afgeven van indicaties voor onbepaalde tijd, het 
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verkorten van keukentafelgesprekken en het meteen toekennen van collectief 
vervoer(ccv) indicaties (met achteraf een gebruikscontrole). 
 
Deze tijdelijke oplossingen zijn van invloed op de zorgvuldigheid van onze 
dienstverlening. Ze zijn gericht op snelheid. Echter juist de Wmo vraagt om een 
proces waar tijd wordt genomen voor een breed integraal gesprek met de 
inwoner en een zorgvuldig onderzoek, zodat de meest passende ondersteuning 
geboden kan worden.  
De tijdelijke maatregelen zijn daarmee geen structurele oplossing. Hier zijn we 
dan ook druk mee bezig. Met daarbij de krapte op de arbeidsmarkt als grote 
uitdaging. 

Afsluitend hopen we dat het abonnementstarief, dat ons is opgelegd door de 
centrale overheid, binnen aanzienlijke tijd afgeschaft gaat worden. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
manager Zorg 
 
 

 
Yvonne Wilting- van der Sangen  
 
 
 
 
 

  


