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Vraag: In de Wmo wordt er minder uitgegeven dan gebudgetteerd. Toch stijgt 
tegelijkertijd het aantal cliënten. Betekent dit dat Wmo cliënten minder 
zorg of niet de zorg krijgen die ze zouden moeten krijgen en wat zijn daar 
de consequenties van?  

Antwoord: We herkennen inderdaad het beeld dat de stijgende klantaantallen niet in lijn 
zijn met de uitgaven. We zien hiervoor twee oorzaken. Als eerste hebben we in 
het 1e kwartaal van dit jaar te maken gehad met een afschaling van de 
ondersteuning tijdens de piek aan coronabesmettingen. Veel cliënten hebben in 
deze periode hun ondersteuning (tijdelijk) gestopt. 
 
Als tweede oorzaak zien we sinds het 4e kwartaal wachttijden ontstaan bij 
verschillende zorgaanbieders en leveranciers van voorzieningen. Dit komt door 
zowel personeelstekort (zorgaanbieders) als door leveringsproblemen in 
materiaal en onderdelen (leveranciers). Dit heeft met name gevolgen voor 
nieuwe klanten, omdat zij langer moeten wachten op ondersteuning. 
 
Voor bestaande klanten kan uit deze cijfers niet worden geconcludeerd dat 
minder ondersteuning wordt geleverd. Door de resultaatstarieven is de 
financiering niet afhankelijk van het aantal geleverde uren. Er treedt alleen een 
financieel effect op bij onderbrekingen langer dan 4 weken. We horen wel dat 
aanbieders niet altijd de volledige ondersteuning kunnen leveren. Bij vraag 3 
gaan we verder in op de gevolgen per voorziening. 

 
 
Vraag: Is personeelstekort bij aanbieders de grootste reden hiervoor? 
Antwoord: Het personeelstekort van aanbieders is een van de redenen voor de wachttijden 

in het leveren van ondersteuning. Een andere belangrijke oorzaak is de uitval 
van personeel als gevolg van de coronamaatregelen. Mensen moeten zich bij 
milde klachten of bij positief testen ziekmelden. In combinatie met de personele 
krapte kunnen deze gaten niet altijd worden opgevuld. 

 
 
Vraag: Wordt er op gestuurd dat de cliënten die de zorg het hardste nodig 

hebben deze zorg ook krijgen, oftewel is de minimaal benodigde zorg 
gewaarborgd? 

Antwoord: Op dit moment zijn we in gesprek met de zorgaanbieders over de wachttijden 
en de zorgen die er zijn over het tijdig leveren van zorg. Het is belangrijk om 
onderscheid te maken in de verschillende typen ondersteuning.  
 
Dagbesteding 
Vooralsnog valt de impact van de problemen in de dagbesteding mee. We 
horen dat aanbieders te maken hebben met personele krapte, waardoor soms 
(tijdelijke) sluitingen optreden. We hebben geen signalen dat de continuïteit in 
het gedrang is. We blijven dit monitoren in de reguliere gesprekken met 
aanbieders. 
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Individuele begeleiding 
Bij enkele aanbieders voor individuele begeleiding zijn ook wachtlijsten ontstaan 
als gevolg van de krapte in het personeelsbestand. Op dit moment is het soms 
nog mogelijk om uit te wijken naar andere aanbieders, maar dit is qua expertise 
niet altijd de best passende aanbieder. 
 
We zijn met aanbieders in gesprek over mogelijke oplossingen. Dit is moeilijker 
op te lossen dan de dienstverlening op Huishoudelijke ondersteuning. De 
opleidingseisen voor personeel voor deze dienstverlening zijn hoger, waardoor 
de mogelijkheden om personeel uit te breiden beperkter zijn.  
 
We zoeken op dit moment samen met aanbieders naar mogelijkheden om 
fysieke ondersteuning te combineren met beeldzorg (blended care) om meer 
klanten in dezelfde tijd te kunnen helpen. Daarnaast hebben we contact met de 
collega's van de gemeenten om te zoeken naar combinaties met lokaal aanbod 
aan voorzieningen. 
 
Huishoudelijke ondersteuning 
De aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning hebben te maken met 
personeelstekorten en uitval als gevolg van de coronamaatregelen. Daardoor 
zijn bij veel aanbieders wachtlijsten ontstaan voor de instroom van nieuwe 
klanten. De wachtlijsten van de aanbieders variëren van enkele weken tot 
meerdere maanden.  
 
Wij zijn op dit moment op zoek naar alternatieven samen met de aanbieders. 
We zullen op korte termijn een gesprek met de zorgaanbieders plannen om dit 
probleem met elkaar te bespreken en afspraken te maken over mogelijke 
oplossingen. Tegelijk zijn we reëel en is dit een landelijk probleem. We hebben 
daarom ook contact gezocht met de collega's van gemeenten om samen te 
zoeken naar tijdelijke overbruggingsoplossingen in lokale structuren. 
 
Daarnaast willen we ook inzetten op een (middel)lange termijn oplossing door 
te onderzoeken of het mogelijk is klanten uit de Participatiewet laten uitstromen 
naar werk bij zorgaanbieders op functies in de huishoudelijke ondersteuning. 
Het is niet mogelijk deze mensen meteen in te zetten op deze werkplekken. Het 
werken in de thuiszorg is solistisch en verantwoordelijk werk. We werken hierin 
samen met Perspct en de werkgevers om te zorgen voor een goede en 
duurzame inzet van beroepskrachten.  
  

  
Vraag: Wat is de verwachting van nog te factureren bedragen vanuit 

zorgaanbieders? Hoe kan het dat ICT problemen (nog steeds) in de weg 
staan voor het tijdig declareren? 

Antwoord: Op het moment van schrijven van de 2e burap waren de ICT-problemen als 
gevolg van de invoering van de nieuwe standaard berichtenverkeer de oorzaak 
van achterlopende declaraties. De achterliggende maanden is hard gewerkt om 
dit op te lossen. Gelukkig zijn deze problemen inmiddels bij nagenoeg alle 
zorgaanbieders opgelost, op een enkele zorgaanbieders (2 à 3) na. De 
verwachting voor de jaarafsluiting is dat van alle zorgaanbieders alle declaraties 
tijdig zijn ontvangen. Naar verwachting zal de realisatie binnen de begroting 
blijven. 
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