
 

 
 
  
 
Dordrecht 22 mei 2020 

 

Geacht Drechtsteden bestuur (DSB), 
 
 
Op 08 mei jl. heb ik u enkele vragen gesteld m.b.t. de kosten van het Sociale Domein.  
In uw brief van 12 mei jl. heb ik van u antwoord gekregen.  
 
Dank daarvoor. 
 
Op basis van dit antwoord, wil ik u nog enkele aanvullende vragen stellen: 
 

 
U geeft aan dat een indicatie voor dagbesteding vanuit de Wmo wel een wettelijke grondslag kent, maar daarmee 
is niet gezegd dat dagbesteding een wettelijk recht is van iedere inwoner.  

 

1. Kunt u mij een overzicht verstrekken, m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019, over het aantal indicaties 

dagbesteding? 

2. Kunt u m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019 aangeven hoeveel aanvragen zijn afgewezen? 

 

U geeft aan dat een indicatie voor individuele begeleiding vanuit de WMO ook een wettelijke grondslag 

kent, maar dat het geen wettelijk recht is. 

 

3. Kunt u mij een overzicht verstrekken, m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019, over het aantal indicaties 

individuele begeleiding? 

4. Kunt u m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019 aangeven hoeveel aanvragen zijn afgewezen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J.C. van der Net 



 
 
 

 
 
 

 
BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN 
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Vraag 1: 
U geeft aan dat een indicatie voor dagbesteding vanuit de Wmo wel een wettelijke grondslag kent, maar 
daarmee is niet gezegd dat dagbesteding een wettelijk recht is van iedere inwoner. Kunt u mij een 
overzicht verstrekken, m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019, over het aantal indicaties dagbesteding? 
 
Antwoord: 
Het aantal actieve indicaties is aan het aantal klanten dat op een bepaalde peildatum een indicatie heeft 
voor het gebruik van de ondersteuning. De aantallen voor de dagbesteding zijn respectievelijk 1146 
(2017), 1099 (2018) en 1253 (2019). De peildatum is 31 december van elk jaar. 

Vraag 2: 
Kunt u m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019 aangeven hoeveel aanvragen zijn afgewezen? 
 
Antwoord: 

Jaar #meldingen1 #aanvragen 
IB+DB2 

#toekenningen 
IB+DB2 

#afwijzingen 
IB+DB2 

#overige reden geen 
voorziening toegekend3 

2017 4748 4266 3925 16 325 
2018 6123 5259 4733 18 508 
2019 7111 5785 5380 14 391 

 
Om het aantal afwijzingen te kunnen duiden, is het belangrijk te beschrijven hoe het aanvraagproces is 
ingericht. Sinds 2015 is de opbouw van het aanvraagproces gewijzigd in de Wet. Voor 2015 kon een 
inwoner direct een aanvraag voor een voorziening indienen bij de Wmo. Sinds 2015 is dit niet meer 
mogelijk en kan de inwoner alleen een melding doen voor een ondersteuningsvraag. De melding wordt 
behandeld in de onderzoeksfase. Als daarna een voorziening nodig is, kan de inwoner een aanvraag 
indienen. 
 
Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen. 
- Het onderzoek (artikel 2.3.2 Wmo): 

Deze fase duurt maximaal 6 weken. Deze fase start als de inwoner een Melding heeft gedaan bij de 
gemeente en in deze fase doet de Wmo-consulent onderzoek naar de situatie van de inwoner en de 
best passende oplossing voor de individuele situatie. Naar aanleiding van dit onderzoek maakt de 
Wmo-consulent een gespreksverslag met de uitkomsten van het onderzoek.  
Na dit onderzoek kan, indien gewenst, een aanvraag worden ingediend door de inwoner. 
 
 
 

                                                     
1 Hier tellen we het aantal nieuwe meldingen en meldingen herindicaties voor alle 'nieuwe' Wmo-voorzieningen (Individuele 
begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en opvang). Deze meldingen leiden tot de 'onderzoeksfase'. 
2 In het huidige systeem is het niet mogelijk om de aantallen IB en DB te splitsen. Deze aantallen hebben betrekking op de 
'aanvraagfase' 
3 Overige redenen kunnen zijn: de aanvraag wordt ingetrokken omdat de inwoner toch afziet van een aanvraag, de aanvraag 
wordt buiten behandeling gesteld omdat noodzakelijke informatie ontbreekt, maar ook redenen als overlijden, opname Wlz-
instelling tijdens het aanvraagproces. 
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- De aanvraag (artikel 2.3.5 Wmo): 
Deze fase duurt maximaal 2 weken. In deze fase wordt een aanvraag ingediend en een formeel 
besluit genomen op deze aanvraag. Dat betekent dat in deze fase toekenningen of afwijzingen 
plaatsvinden. 
 

 
Een voorbeeld ter verduidelijking:  
Een inwoner doet een melding met een ondersteuningsvraag. Het idee bij de inwoner vooraf is dat hij 
graag naar de dagbesteding wil. Tijdens de onderzoeksfase blijkt dat dit niet de best passende 
oplossing is, maar dat hij geholpen is met een inloopvoorziening waar hij terecht kan voor een kopje 
koffie en een praatje. De Wmo-consulent kan in deze fase adviseren gebruik te maken van een andere 
voorziening. Er is dan geen sprake van een afwijzing, omdat er nog geen formele aanvraag is 
ingediend. 
 
Pas als de klant besluit een aanvraag in te dienen, wordt hierop een formeel besluit genomen. In deze 
fase is het mogelijk dat de aanvraag wordt afgewezen. 
 

 
De wettelijke knip in het proces is van invloed op de verhouding van het aantal meldingen, aanvragen, 
toewijzingen en afwijzingen in het systeem. Dat komt doordat in de onderzoeksfase een advies wordt 
gegeven over de best passende oplossing voor de individuele situatie. Als gevolg daarvan wordt in 
sommige gevallen een alternatieve oplossing gevonden, zonder dat er sprake is van een afwijzing.  
Dat betekent dus dat het aantal afwijzingen sinds 2015 geen representatief beeld geeft van de toegang tot 
de dienstverlening. Om een goed beeld te krijgen van de toegang is het noodzakelijk alle cijfers in relatie 
te zien. 
 
Helaas is het op dit moment niet mogelijk de aantallen verder uit te splitsen of een verband te leggen 
tussen de kolom meldingen en aanvragen. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een 
dashboard waardoor deze cijfers in de toekomst beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
 
 
 
Vraag 3: 
U geeft aan dat een indicatie voor individuele begeleiding vanuit de WMO ook een wettelijke grondslag 
kent, maar dat het geen wettelijk recht is.  
Kunt u mij een overzicht verstrekken, m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019, over het aantal indicaties 
individuele begeleiding? 
 
Antwoord:  
Het aantal actieve indicaties is aan het aantal klanten dat op een bepaalde peildatum een indicatie heeft 
voor het gebruik van de ondersteuning. De aantallen voor de dagbesteding zijn respectievelijk 2005 
(2017), 2294 (2018) en 2566 (2019). De peildatum is 31 december van elk jaar. 
 
 
 
Vraag 4: 
Kunt u m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019 aangeven hoeveel aanvragen zijn afgewezen? 
 
Antwoord: 
Het antwoord op deze vraag is gelijk aan het antwoord op vraag 2.  
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