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Bijlagen - 

 
 

Hierbij ontvangt u de maandelijkse rapportage over de ontwikkeling van de wachttijden voor Wmo-

aanvragen. In deze voortgangsrapportage informeren wij u over: 

 

1. De ontwikkeling van de wachttijden: Een overzicht van de actuele wachttijden en de aantallen dossiers 

waarvoor deze aan de orde zijn. We vergelijken de aantallen per termijn met die in de voorgaande 

maanden.  

 

2. De ontwikkeling van de in- en uitstroom van nieuwe meldingen en aanvragen vanaf januari 2019: Een 

overzicht van het aantal nieuwe en afgehandelde meldingen en aanvragen. 

 

3. De voortgang van de kortetermijnmaatregelen: Op dit moment vraagt de situatie rond wachttijden bij 

een aantal aanbieders onze bijzondere aandacht. 

 
4. De mate waarin de verschillende oorzaken van langere wachttijden zich voordoen: We hebben eerder 

onderzocht wat de oorzaken zijn van de langere doorlooptijden van dossiers en geven in deze brief aan in 

welke mate deze zich voordoen. 
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1. Ontwikkeling van de wachttijden 

 

De tabellen hieronder geven per termijn (wachttijd in maanden) het aantal nog niet afgeronde meldingen en 

aanvragen op het peilmoment 14 november 2019.  

 

Overzicht actuele wachttijden MELDINGEN en AANVRAGEN 

 

Wachttijden openstaande MELDINGEN *)  (peildatum 14 november 2019) 

 

Termijnen  

 

Begeleiding 

Beschermd 

wonen 

Overige 

voorzieningen Totaal 

< 1 maand binnen wettelijke termijn 62 40 182 284 

tussen 1 en 2 mnd 
  

binnen wettelijke termijn 13 5 37 55 

buiten wettelijke termijn 21 7 13 41 

tussen 2 en 3 mnd buiten wettelijke termijn 20 4 21 45 

tussen 3 en 4 mnd buiten wettelijke termijn 6   8 14 

tussen 4 en 5 mnd buiten wettelijke termijn 7 1 10 18 

> 5 maanden buiten wettelijke termijn 2 1 7 10 

Totaal 
 

131 58 278 467 
 
*) De meldingsfase betreft de melding door de inwoner de uitvoering van het onderzoek en het opstellen van het onderzoeksverslag 
door de gemeente. Deze fase mag maximaal 6 weken duren en wordt afgesloten met het versturen van het onderzoeksverslag naar 
de inwoner. 
 
 

Wachttijden openstaande AANVRAGEN **)  (peildatum 14 november 2019) 

 

Termijnen  

 

Begeleiding 

Beschermd 

wonen 

Overige 

voorzieningen Totaal 

< 1 maand 
 

binnen wettelijke termijn 8 14 36 58 

buiten wettelijke termijn 1 5 6 12 

tussen 1 en 2 mnd buiten wettelijke termijn  3 3 4 10 

tussen 2 en 3 mnd buiten wettelijke termijn  1 2 1 4 

tussen 3 en 4 mnd buiten wettelijke termijn  4     4 

tussen 4 en 5 mnd buiten wettelijke termijn  1 2 1 4 

> 5 maanden buiten wettelijke termijn      3 3 

Totaal   18 26 51 95 
 
**) De aanvraagfase omvat het door de inwoner ondertekenen, al dan niet na eventuele aanpassing, van het onderzoeksverslag en 
het terugsturen naar de gemeente. Het door de aanvrager ondertekende en eventueel aangepaste onderzoeksverslag vormt de 
aanvraag waarop de gemeente vervolgens beschikt. Deze fase mag 2 maximaal weken duren en wordt afgesloten met het beschikken 
op de aanvraag. 

 



 

 

 

 

 

 

 Kenmerk: 2019/939767 3/8 

 

 

 

De onderstaande grafieken laten per termijn (wachttijd en wettelijke termijn) de aantallen nog niet 

afgeronde meldingen zien. We zien dat het aantal openstaande meldingen buiten de wettelijke termijn 

verder afneemt.  

a. Per termijn (wachttijd in maanden) de aantallen nog niet afgeronde meldingen (weergegeven zijn de 

maanden jan, mrt, mei, jul, sep en nov 2019; voor de leesbaarheid niet alle maanden) 
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b. Totaal aantal openstaande meldingen binnen en totaal aantal meldingen buiten de wettelijke termijn  

(maanden jan t/m nov 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er staan op dit moment 128 meldingen open die, met een wachttijd van meer dan 6 weken, buiten de 

wettelijke termijn vallen. We zien dat het aantal openstaande meldingen buiten de wettelijke termijn verder 

afneemt.  
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2. Ontwikkeling van de in- en uitstroom van nieuwe meldingen en aanvragen vanaf januari 2019  
 

Onderstaande tabellen geven de aantallen nieuwe en afgehandelde meldingen en aanvragen per maand.  In 

2018 was het aantal meldingen voor de gemeente Haarlem gemiddeld 357 per maand. Het gemiddeld aantal 

meldingen in de eerste tien maanden van 2019 was 453 per maand: een stijging van circa 27%  t.o.v. 2018. 
  

 Aantal nieuwe meldingen en aanvragen Wmo (vanaf januari 2019)    

  Aantal meldingen  Aantal aanvragen  

Januari 2019  448 329 

Februari 2019  391 359 

Maart 2019 441 414 

April 2019 451 408 

Mei 2019 471 331 

Juni 2019 417 342 

Juli 2019 480 451 

Augustus 2019 435 393  

September 2019 460 358 

Oktober 2019 540 494 

November 2019 (t/m 13 november) 194 210 

TOTAAL 4728 4089 

 

 Aantal afgehandelde meldingen en aanvragen Wmo  (vanaf januari 2019)    

  Aantal afgehandelde meldingen  Aantal afgehandelde aanvragen  

Januari 2019  403 307 

Februari 2019  452 375 

Maart 2019 537 395 

April 2019 512 396 

Mei 2019 423 370 

Juni 2019 405 332 

Juli 2019 525 461 

Augustus 2019 479 383 

September 2019 428 351 

Oktober 2019 616 491 

November 2019 (t/m 14 november) 254 207 

TOTAAL 5034 4068 
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3. Voortgang van de kortetermijnmaatregelen 

a. Extra inzet medewerkers casemanagement en administratie 

We blijven de in- en doorstroom van meldingen en aanvragen intensief monitoren en daarop gericht 

acteren met een adequate bezetting van de teams casemanagers en administratie. Op dit moment is 

12 fte extra medewerkers ingezet voor de afhandeling van nieuwe meldingen en aanvragen.  

  

b. Spoed: aantallen per maand, uitgesplitst naar HO en Begeleiding  

 

Aantal spoedmeldingen per maand 

 Huishoudelijke 

ondersteuning 

Ambulante 

begeleiding 

TOTAAL 

Januari 2019 17 3 20 

Februari 2019 17 3 20 

Maart 2019 23 5 28 

April 2019 22 4 26 

Mei 2019 25 3 28 

Juni 2019 19 0 19 

Juli 2019 15 2 17 

Aug 2019 14 3 17 

Sept 2019 16 3 19 

Okt 2019  20 5 25 

Nov 2019 (t/m 14 nov) 4 0 4 

 

 

c. Wachttijden bij aanbieders 

Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat ook bij de aanbieders te lange wachttijden ontstaan. 

Hierover zijn wij continue met de aanbieders in gesprek en ook zij nemen maatregelen. 

Desalniettemin is er bij een aantal aanbieders sprake van langere wachttijden dan contractueel 

bepaald. Op dit moment doet zich dit – zoals wij ook in eerdere voortgangsrapportages meldden - 

voor bij huishoudelijke ondersteuning en bij hulpmiddelen.  

 
d. Klachten en bezwaren  

Met betrekking tot de afhandelingstermijn zijn in 2019 tot nog toe 4 klachten ingediend. Wij hebben 

geen bezwaren ontvangen met betrekking tot de afhandelingstermijn. 
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4. Mate waarin de verschillende oorzaken van langere wachttijden zich voordoen 

 

Wij hebben in oktober de langst liggende dossiers (dat waren toen 41 dossiers met een wachttijd langer dan 

3 maanden) bekeken op oorzaken van die wachttijden. Daarover hebben wij u in onze vorige 

voortgangsrapportage geïnformeerd. Hieronder geven wij, als aanvulling daarop, aan in hoeveel van de 41 

dossiers de betreffende oorzaak aan de orde was.   

Naast het gegeven dat door de achterstanden in het afgelopen jaar veel dossiers pas werden opgepakt nadat 

zij reeds enige tijd waren aangemeld, waren de meest voorkomende oorzaken: 

a. 8/41: Wachten op medisch advies: In sommige gevallen kan dit direct worden afgegeven: een nieuwe 

werkwijze hiervoor is onlangs met de aanbieder overeengekomen (punt 5f van deze brief). In 

sommige situaties heeft een medisch adviseur informatie nodig van een behandelaar. Dat moet 

worden opgevraagd bij een behandelaar. Het duurt in die situaties ook langer voordat wij het advies 

ontvangen. 

 

b. 7/41: Afzeggen of verzetten van een afspraak door de aanvrager: Er zijn situaties, bijvoorbeeld 

vanwege verblijf in het buitenland of de wens om een naaste bij het gesprek te betrekken, dat een 

inwoner een afspraak voor een huisbezoek of onderzoek verzet of afzegt. Er wordt dan voor een later 

moment een nieuwe afspraak ingepland. 

  

c. 6/41: Melding wordt on hold gezet: Vanwege tijdelijke opname van een cliënt, bijvoorbeeld in een 

ggz-instelling, revalidatiecentrum of detentie, wordt op verzoek van behandelaar of (netwerk van) de 

aanvrager een melding on hold gezet. Om de melding later weer snel te kunnen oppakken (re-

activeren), wordt in deze situaties de melding niet beëindigd, maar laat men deze open staan.  

 

d. 6/41: Wachten op advies van het HMC: Het Hulpmiddelencentrum heeft op dit moment door een 

reorganisatie en de overgang naar nieuw ICT-systeem landelijk problemen met de lever- en 

reparatietijden (zie ook punt 4c van deze brief). 

Daarnaast zagen we ook de onderstaande oorzaken, die minder vaak voorkwamen dan de voornoemde: 

e. 4/41: Woningaanpassing: Als er een woningaanpassing nodig is, moet door een aannemer een 

offerte worden afgegeven voordat de betreffende melding door ons kan worden afgehandeld. Waar  

mogelijk werken we met standaardoffertes, maar deze voldoen niet in alle situaties. In geval van een 

verbouwing is een ‘op maat’-offerte nodig, die door drukte bij de aannemers meestal meer tijd kost. 
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f. 4/41: Onderzoeksverslag wordt niet geretourneerd: Inwoners die een aanvraag willen doen, dienen 

het onderzoeksverslag binnen 2 weken terug te sturen. Dit gebeurt niet in alle gevallen. Na 2 weken 

wordt contact opgenomen met de aanvrager. Soms kunnen wij dan alsnog de melding afsluiten, maar 

dat gebeurt niet in alle situaties: als een situatie daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld vanwege de 

aard van problematiek) onderneemt de casemanager extra actie om de melding passend af te ronden 

en dat kost meer tijd. 

 

g. 4/41: Indicatie vanuit een ander wettelijk kader: In sommige situaties komt een aanvrager mogelijk in 

aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg en moet worden gewacht op de 

betreffende indicatiestelling. De Wmo-melding kan pas worden afgerond op het moment dat door 

het CIZ over die indicatie is besloten. Indien nodig wordt ondertussen door ons een melding gesplitst 

en wordt – al dan niet tijdelijk - vanuit de Wmo ondersteuning en/of een hulpmiddel ingezet.  

Een enkele keer stond een melding langer open door: 

h. 1/41: Tussentijdse verandering in een situatie: Als sprake is van een complexe situatie of progressieve 

aandoening kan het voorkomen dat een verzoek om ondersteuning in de loop van de melding wijzigt 

en extra onderzoek moet worden gedaan/advies moet worden ingewonnen. Ook hier geldt dat dan - 

indien nodig - een melding wordt gesplitst en een deel van de ondersteuning en/of een hulpmiddel al 

wordt ingezet.  

 

i. 1/41: Zorgmijding: In een situatie waarin een inwoner zorgmijdend is, duurt het afhandelen van een 

melding over het algemeen langer. Zo nodig wordt het Sociaal Wijkteam ingezet en/of is er voor de 

zorgmijdende inwoner (ook) ondersteuning vanuit de GGD of het Fact. 

 

5. Vervolg 

We constateren dat de het aantal meldingen voor Wmo-ondersteuning blijft toenemen. Tegelijkertijd zien we 

dat bij de afhandeling daarvan het aantal meldingen met een wachttijd buiten de wettelijke termijn in de 

afgelopen weken verder is afgenomen. Een positieve trend, waarvan wij uiteraard hopen dat wij die zo door 

kunnen zetten. Wij handhaven daarom de eerder genomen maatregelen en werken verder aan het 

optimaliseren van het proces. 

 

In de komende tijd blijft u maandelijks van ons een voortgangsrapportage over de ontwikkeling van de 

wachttijden ontvangen. In het voorjaar van 2020 ontvangt u daarbij een evaluatie van de Proeftuinen en een 

tussenstand van de Procesoptimalisatie.  

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 
 


