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Aanleiding / inleiding: 
 
Bij de fractie komen signalen binnen dat er behoorlijke wachtlijsten zijn ontstaan voor een 

intake/keukentafelgesprek nav een WMO aanvraag. Dit lijkt PAC een onwenselijke situatie en we willen 

hier graag helderheid over krijgen.  
 

Vragen: 
 

1. Is er een wachtlijst voor aanvragers van WMO om te komen tot een gesprek?  

Zo ja:  
Hoe lang bestaat deze wachtlijst al? 
Is hierbij sprake van een structureel en langer spelend probleem? 
Of is dit vrij recent ontstaan?   
Ja, er is in het gehele jaar 2022 sprake geweest van een wachtlijst. Er komt binnenkort een 
raadsinformatiebrief uw kant op, waarin we u verder informeren over het ontstaan van de 
wachtlijst en op welke manier er gewerkt wordt aan het terugdringen van de wachtlijst. 

 
2. Hoe lang duurt het voor een aanvrager een intake / keukentafelgesprek krijgt na het doen van een 

(digitale) eerste aanvraag?  
Momenteel duurt het acht weken voordat een consulent een melding in behandeling kan nemen. 
Daarna duurt het ongeveer twee weken voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt.  

 

 

 
1  

• Technische vragen zijn vragen waar een feitelijk, objectief en neutraal antwoord op mogelijk is. 
• Mondelinge vragen zijn politiek en actueel van aard en komen aan de orde in de eerstvolgende 

commissievergadering (mits 24 uur voor aanvang aangekondigd). 
• Schriftelijke vragen zijn vragen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad 

duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. Deze vragen zijn ook 
politiek van aard en de onderwerpen staan niet binnenkort op de agenda van de raad. 

 
Vragen versturen naar griffie@coevorden.nl 
 

 
Wat voor type vraag wil je stellen?1 
 

Technische vraag
 

Deadline beantwoording 30 dagen (art. 34 
RvO) 
 

Mondelinge vraag
 

Deadline beantwoording eerstvolgende 
commissie 

 

Schriftelijke vraag
 

Deadline beantwoording 30 dagen (art. 33 
RvO) 
 

 
Datum: 19 december 2022 
 
 
Fractie: PAC  
 

 
Vragensteller: Jerry Stoker 
 
 
Portefeuillehouder: Joop Slomp 

 
 

 

 
Nummer: in te vullen door griffie 
 

 
Onderwerp: wachtlijsten WMO 
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3. Hoeveel aanvragen staan nu op de wachtlijst / hoeveel mensen wachten op een 

keukentafelgesprek?  
Er staan op dit moment ongeveer 125 inwoners op de wachtlijst.  

 
Een aanvraag voor huishoudelijke hulp zou minder dringend kunnen worden ingeschat dan een vb. 
aanvraag voor begeleiding bij ernstige psychische klachten 
4. Wordt er aan de voorkant gesorteerd en/ of een keuze gemaakt op ernst/urgentie en/of 

dringendheid van de aanvraag?  

Als er een melding binnenkomt waar er zorgen worden gedeeld, wordt er besproken of deze urgent 
zijn om sneller op te pakken. Bij de reguliere meldingen wordt er gewerkt volgens het principe 
‘first in, first out’.  

 
 
 
 

 
  




