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Gemeente Dijk en Waard 
Schriftelijke vragen 
 
Cf. Schriftelijke vragen ex artikel 31 Reglement van orde voor de raad van Dijk en Waard 2022. (RvO) 
 
Datum indiening: 02-02-2022 
Volgnummer: 
Registratienummer: 
 
Onderwerp: Zorgindicaties inwoners gemeente Dijk en Waard 
 
Aan het College, 
 
Inleiding: 

 
GroenLinks heeft  signalen ontvangen dat het berichtenverkeer over zorgindicaties (WMO en 
Jeugdzorg) tussen de gemeente Dijk en Waard en zorgaanbieders niet naar behoren 
verloopt. Dat hierdoor bij de zorgaanbieders administratieve achterstanden zijn ontstaan 
waardoor inwoners verstoken blijven van de voor hen -voor hun maatschappelijk 
functioneren- noodzakelijke zorg.  
 
Geïndiceerde zorg wordt niet verstrekt, kan niet verstrekt worden doordat noodzakelijke 
door de gemeente Dijk en Waard aan te leveren gegevens niet tijdig aangeleverd zijn. 
Er is door de gemeente Dijk en Waard een brief aan de gecontracteerde zorgaanbieders 
gestuurd.  
 
De van de zorg afhankelijke inwoners ontvangen niet (altijd) de geïndiceerde zorg, 
zorgaanbieders lopen tegen achterstanden en hogere kosten op.  
Het in de WMO vastgelegde recht op goede zorg en hulp komt in het gedrang. 
 
Schriftelijke vragen: 

1. Herkent het college zich in de signalen die de fractie van GroenLinks ontvangen heeft? 
 

2. Zorgaanbieders geven aan een brief te hebben ontvangen van de gemeente over bij de  
gemeente ontstane achterstand. Kan het college deze brief delen met de 
gemeenteraadsfracties? 
 

3. Is de wethouder sociaal domein hierover op de hoogte?  
 

4. Is het college met GroenLinks eens dat de achterstand in administratieve zaken rondom 
indicatie aanvragen en dergelijke in WMO en jeugdzorg een serieus probleem is en dit zo 
snel mogelijk opgelost moet worden? 
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5. Op welke termijn verwacht het college dat de gesignaleerde problemen/ achterstanden 
opgelost zijn? 
 

6. Kan het college garanderen dat alle aanvragen binnen de gestelde wettelijke termijnen 
worden behandeld?  
 Zo nee, wat zijn de achterstanden: aantal en termijnen? 
 

7. Wat is de reden dat de periode van de ambtelijke fusie door de gemeenschappelijke regeling 
werkorganisatie Dijk en Waard niet gebruikt is om op deze te voorziene administratieve 
obstakels te anticiperen? 

 
 
Conform artikel 31 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat een schriftelijk antwoord op 
bovenstaande vragen binnen dertig dagen na dagtekening verwacht wordt. 
 
Roy Korbijn, 

Fractievertegenwoordiger 

 

 


