
 

 

 
 
 
 
 
 
MOTIE Per direct zorg verlenen conform motie “Draai het eens om” 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 20 december 2018, 
 
In beraadslaging over de  
 
Constaterende dat: 

• De wachttijd bij WMO-aanvragen fors is opgelopen en de raad hierover niet eerder is 
geïnformeerd; 

• In de motie "Draai het eens om" bij de behandeling van de Kadernota 2016 een voorstel is gedaan 
om mensen sneller zorg te verlenen en meer maatwerk mogelijk te maken; 

• In deze aangenomen motie het college is gevraagd een proef te doen die inhoudt dat zo snel 
mogelijk na een aanvraag wordt gestart met zorg en pas na evaluatie en bijstelling een 
beschikking wordt afgegeven, het zogenaamde omgekeerd toetsen; 

• Met een dergelijke methode de lange wachttijden kunnen worden voorkomen omdat de zorg al 
verleend wordt gedurende het aanvraagprocedure; 

• Uit antwoorden op technische vragen blijkt dat de gevraagde proef na ruim twee jaar nog steeds 
niet is uitgevoerd; 

• Uit deze antwoorden blijkt dat de "omgekeerde toets" die het college inhoudt dat integraal wordt 
gekeken vanuit zorgbehoefte in plaats van vanuit de verschillende wettelijke kaders; 

• Een dergelijke integrale blik goed is, maar iets heel anders is als de omgekeerde toets zoals door 
de raad in de motie gevraagd; 

 
Overwegende dat: 

• De voorgestelde werkwijze met direct voorzien in zorg de huidige lange wachtlijsten had kunnen 
voorkomen; 

• Nu helaas geen tijd meer is voor een proef, maar direct handelen noodzakelijk is; 
 
Verzoekt het college 
Met onmiddellijke ingang te starten met het verlenen van zorg voor alle lopende wmo-aanvragen die 
naar hun aard in aanmerking komen voor de omgekeerde toets zoals bedoeld in de motie draai het 
eens om 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Gertjan Hulster, Actiepartij 
 
 

 
 
Toelichting: bij de omgekeerde toets valt te denken aan verzoeken om huishoudelijke hulp. Als bij 
een verzoek tijdelijk 5 uur wordt verstrekt en de uiteindelijke beschikking zegt 3 of 7 uur dan is dat 
niet erg. Iets anders is bijvoorbeeld een aanvraag voor een traplift. Dat is een dure structurele 
maatregel en vraagt uiteraard wel eerst het volledig doorlopen van de aanvraagprocedure 
 


