
Van: Henriette Visser <henriettevisser@xs4all.nl> 

Datum: 7 november 2016 16:57:51 CET 

Aan: […] 

Kopie: […] 

Onderwerp: Reumapatiëntenvereniging Arnhem e.o.. steunt  motie van harte! 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Dit weekend ontvingen wij de motie van de SP, CDA en Arnhem Centraal, getiteld ‘Rechtsbescherming voor 

alle Arnhemse inwoners d.m.v beschikking Wmo/Jeugdzorg’. 
 
De trieste feiten waarover de motie spreekt zijn ons helaas bekend, zoals: 
- een verslag van het onderzoek (alias ‘keukentafelgesprek’) wordt regelmatig niet toegezonden aan de aanvrager 

van een maatwerkvoorziening; 
- een beschikking wordt enkel gegeven wanneer een aanvrager hier om vraagt. 
 
De wettelijke regels van de Wmo zijn wat dit betreft volstrekt helder: 
a. Artikel 2.3.2, lid 8  Wmo verplicht het college tot het verstrekken van een schriftelijk verslag van het 

onderzoek/‘keukentafelgesprek’. 
 
b. Artikel 2.3.5, lid 1 en 2 Wmo verplicht het college om binnen twee weken na de aanvraag een beschikking te 

nemen. 
 
c. Artikel 1: 3, leden 1 en 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat een beschikking een schriftelijk 

besluit is. 
 
Een college heeft geen bevoegdheid deze wettelijke verplichtingen terzijde te leggen onder het mom van 

‘vermindering van de bureaucratie’. Los hiervan is de uitspraak 'vermindering van de bureaucratie’ een 

drogreden. 
Wat is namelijk de praktijk? 
 
De praktijk is dat twee medewerkers van het wijkteam een aanvrager van een maatwerkvoorziening thuis 

bezoeken om de uitslag van hun onderzoek mee te delen.  Dat kost tijd en dus geld: een half uur voor de heenreis 

(vanaf hun bureau tot voordeur aanvrager), een half uur thuis bij de aanvrager en vervolgens de terugreis naar 

kantoor weer een half uur. Dat is anderhalf uur werktijd voor twee medewerkers. In die zelfde anderhalf uur kan 

elk van de twee medewerkers met gemak een onderzoeksverslag dan wel een beschikking opstellen.  
 
Tot slot 
Waarom zou het college de motie pas hoeven uit te voeren met ingang van 1 januari 2017? Waarom niet met 

ingang van morgen? De hierboven genoemde plichten bestaan sinds de  in werking treding van de Wmo op 1 

januari 2015. 
 
Graag roep ik u allen op bedoelde motie, onder toevoeging van de invoeringsdatum van morgen, te steunen. 

Bedenk dat een overheidsorgaan dat  zich niet aan de eigen wetten houdt niet geloofwaardig is.  
 
Wij wensen u vanavond veel wijsheid toe. 
 
Een vriendelijke groet, 
namens onze vereniging, 
 
Henriëtte Visser 
voorzitter Reumapatiënten vereniging Arnhem e.o. 
http://www.reuma-arnhem.nl/rpva/ 
tel. 026 351 08 17 
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