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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Lokaal Dinkelland met betrekking 
tot wachtlijsten en wachttijden binnen de zorg. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Lokaal Dinkelland geeft in de inleiding van de schriftelijke vragen aan graag een overzicht van de stand van 
zaken te willen met betrekking tot wachtlijsten en wachttijden in de diverse soorten zorg die Dinkelland 
aanbiedt als gemeente en binnen Samen 14. Ze stellen hierover acht vragen aan het college. Hieronder 
vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: In welke vormen van zorg (beschermd wonen, jeugdzorg, Wmo of andere zorg) bestaan er in onze 
gemeente wachtlijsten? 
 
Antwoord 1: 
Wij zien op dit moment geen wachtlijsten in de zorg in onze gemeente. Wel is sprake van een zekere 
wachttijd (wachttijd kan worden omschreven als de periode tussen het eerste contact met de toegang en de 
start van zorg). Dit is inherent aan het proces van toewijzing. We lichten dit hieronder toe. 
 
Toewijzingsproces 
In het administratieprotocol Wmo en Jeugdhulp Samen 14 (dit protocol beschrijft de wijze waarop het 
toewijzings- en declaratieproces in Samen 14 verloopt en welke stappen de zorgaanbieders en de 
gemeenten daarin moeten nemen (versie 5.0, 20 april 2020) staat het proces van toewijzing van zorg 
beschreven. Dit start op twee mogelijke manieren: of via de lokale toegang (Wmo en Jeugdwet) of via de 
wettelijke verwijzers, zoals bijvoorbeeld door een huisarts bij de Jeugdwet. Tussen het moment dat iemand 
zich meldt met een vraag om hulp of ondersteuning, de indicatiestelling en de feitelijke start van de hulp of 
ondersteuning zit een bepaalde doorlooptijd. Betrokken organisaties moeten handelen binnen wettelijke of 
contractueel bepaalde termijnen. Deze hangen onder meer samen met de vorm van zorg die wordt gevraagd 
en de urgentie. 
 
Lokale toegang (Wmo en Jeugdwet) 
Bij de lokale toegang ziet het toewijzingsproces er in het kort als volgt uit: 
Melding --> Onderzoek --> Indicatie --> Start zorg 

 



 
Termijnen 
Binnen de Wmo en de Jeugdwet geldt een wettelijke termijn van maximaal 6 weken na melding voor 
onderzoek en het opstellen van een ondersteuningsplan door de gemeente. Wanneer de hulpvraag niet kan 
worden opgelost door middel van eigen kracht, het eigen netwerk, algemene oplossingen of algemene 
voorzieningen, kan een aanvraag worden ingediend voor een maatwerkvoorziening. Na het indienen van de 
aanvraag heeft de gemeente maximaal 2 weken de tijd om een besluit te nemen. 
 
Op dit moment worden in onze gemeente alle Wmo- en Jeugdwetindicaties binnen de genoemde termijnen 
gesteld. We zien wel een lichte toename in het aantal vragen naar specifieke WMO-ondersteuning, maar 
deze leidt niet tot overschrijding van de 6-weken termijn. Wel kan nu soms een melding niet altijd in dezelfde 
week dat deze binnenkomt, al worden opgepakt. In dat geval sturen we een brief met ontvangstbevestiging 
en uitleg van de gang van zaken. De toename in vragen naar specifieke WMO-ondersteuning lijkt samen te 
hangen met de coronacrisis; met name voor de kwetsbaardere inwoner kan het moeilijk zijn om te gaan met 
de beperkende regels die gelden. 
 
Na het afgeven van een beschikking volgt opdrachtverstrekking aan de zorgaanbieder. Wij hebben geen 
signalen dat cliënten hier te maken hebben met wachtlijsten. In de fase van onderzoek is overigens over het 
algemeen al contact met een beoogde zorgaanbieder. Mocht deze een wachtlijst hebben, indien dit aan de 
orde zou zijn op enig moment, dan weten we dit op tijd. Een cliënt kan, indien er sprake zou zijn van een 
wachtlijst, altijd kiezen of hij/zij in dit geval bereid is te wachten of de voorkeur geeft aan een andere 
zorgaanbieder waar direct kan worden gestart. 
 
 
Externe verwijzers (Jeugdwet) 
Bij de externe verwijzers ziet het toewijzingsproces er in het kort als volgt uit: 
Verwijzing --> Intake zorgaanbieder --> Beoordeling gemeente verzoek zorgtoewijzing met indicatie --> Start 
zorg 
 
Het proces van toewijzing start met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, rechter, 
jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder. Deze externe verwijzers nemen de rol van de toegang tot de 
jeugdhulp op zich, vergelijkbaar met de rol van de toegangsmedewerker van de gemeente. 
De verwijzer verwijst naar een passende zorgaanbieder. Deze maakt met de inwoner een plan van aanpak 
(zorgplan). Ook wordt een afsprakenoverzicht gemaakt waarin de ondersteuningsbehoefte en de daaraan 
gestelde resultaten worden omschreven. Dit overzicht wordt met een verzoek om zorgtoewijzing aan de 
gemeente gestuurd. Na het beoordelen van een verwijzing neemt de gemeente de beslissing over het 
toewijzen van zorg met behulp van een indicatiebesluit. 
 
Termijnen 
De zorgaanbieder heeft contractueel de plicht een verzoek om toewijzing met afsprakenoverzicht binnen 10 
werkdagen na het eerste contact met de inwoner hierover naar de gemeente te sturen. De gemeente dient 
binnen 10 werkdagen na ontvangst de ondersteuning te beoordelen en te besluiten over de toewijzing. 
In de praktijk zien we dat zorgaanbieders het verzoek om toewijzing met afsprakenoverzicht altijd binnen 10 
werkdagen indienen. En als gemeente voldoen we in alle gevallen aan de termijn van 10 werkdagen voor 
het besluiten over de verzoeken om zorgtoewijzing. 
 
Na ontvangst van de zorgtoewijzing van de gemeente kan de zorgaanbieder samen met de inwoner (verder) 
aan het werk om de gestelde doelen en resultaten te behalen. Indien er sprake is van een wachtlijst bij start 
ondersteuning, communiceert de aanbieder dit aan de cliënt en verwijzer. Wanneer cliënt niet wil wachten, 
vindt in overleg met de cliënt en verwijzer overdracht plaats naar een gecontracteerde collega-aanbieder. 
Echter ook hier geldt: op dit moment zijn ons geen wachtlijsten bekend. 
 
 
Vraag 2: Hoe groot zijn deze wachtlijsten en wat is de gemiddelde wachttijd? 
 
Antwoord 2: 
We kennen op dit moment geen wachtlijsten. Zie onder antwoord 1. 
 
 
Vraag 3: Welke concrete acties heeft het college ondernomen of gaat het college ondernemen om 
wachtlijsten en wachttijden in de toekomst te voorkomen? 
 
  



Antwoord 3: 
We kennen op dit moment geen wachtlijsten. Mocht er in de toekomst sprake zijn van het ontstaan van 
wachtlijsten, dan zullen we hierop anticiperen en de raad spoedig informeren over de aanpak. De onderlinge 
contacten met de zorgaanbieders zijn op dit moment zo goed, dat we goed geïnformeerd zijn en een 
eventueel ontstaan van wachtlijsten en/of wachttijden zal niet als een verrassing komen. 
 
 
Vraag 4: Op welke wijze wordt er overbruggingszorg geregeld? 

 Vindt er passende zorg plaats? 

 Welke instanties bieden passende zorg? 

 
Antwoord 4: 
Er is op dit moment weinig sprake van overbruggingszorg of crisissituaties en gelet op het aantal situaties 
(minder dan 10) kunnen we niet specifieker ingaan op de aanpak hiervan zonder de privacy van de 
betreffende inwoner te schenden. 
 
 
Vraag 5: Ontstaan er tijdens de wachttijd en/of overbruggingszorg crisissituaties? 
Vraag 6: Hoe worden deze crisissituaties opgepakt? 
Vraag 7: Hoeveel crisissituaties ontstaan er gemiddeld per vorm van zorg per jaar? 
 
Antwoord 5, 6, 7: 
Er is op dit moment weinig sprake van overbruggingszorg of crisissituaties en gelet op het aantal situaties 
(minder dan 10) kunnen we niet specifieker ingaan op de aanpak hiervan zonder de privacy van de 
betreffende inwoner te schenden. 
 
 
Vraag 8: Hoe wordt de belasting van naasten (mantelzorgers) opgevangen wanneer er sprake is van het 
wachten tot er plek is voor de geïndiceerde zorg? 
 
Antwoord 8: 
Niet van toepassing. Zie voorgaande antwoorden. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. Secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


