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                  Burgers kunnen met lange wachttijden in de WMO worden geconfronteerd 

     U als burger kan per 01.01.2025 worden geconfronteerd met hogere eigen bijdragen in de WMO. 

 

Wat zijn de directe oorzaken dat er lange wachttijden in de WMO zijn ontstaan: 

Er is behoorlijk wat ruis op de lijn. Steeds vaker en meer klinken geluiden dat gemeenten problemen hebben 

bij het ten uitvoer brengen van de aanvraag voor WMO- regelingen en voorzieningen. 

Niet uit te sluiten is dat ook uw gemeenten u, bij uw aanvraag WMO, moet laten weten dat er lange wachttij-

den zijn. De lange wachttijden komen o.a. voor door, een tekort aan personeel bij uw gemeente die uw 

WMO-aanvraag binnen de gestelde, redelijke termijn dient op te pakken. Dan wel een vloedgolf van aanvra-

gen die uw gemeente niet aan kan en u daarom moet laten weten dat er sprake is van een langere wachttijd 

voordat aan uw aanvraag kan worden gewerkt. 

 

Uit een recent onderzoek is gebleken dat bijna 10.000 mensen in Nederland wachten op hulp bij het huis-

houden een van de regelingen en voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Er is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een wettelijke termijn vastgelegd waarin uw gemeente uw 

aanvraag in behandeling moet nemen en vanuit uw aanvraag een beslissing dient te nemen omgezet in een 

beschikking. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken vanaf het moment van indienen van uw aanvraag tot 

aan het moment dat de beslissing wordt genomen en u hiervan in kennis wordt gesteld. Het kan zomaar 

voorkomen dat u t.g.v. de problemen die uw gemeente heeft te horen krijgt dat de wachttijd kan oplopen tot 

11 weken. In de praktijk, tijdens het onderzoek is gebleken dat er zelfs gemeente zijn die u als aanvrager 

moeten laten weten dat er sprake is van een wachttijd variërend tussen 16 tot 35 weken. 

 

Uit het onderzoek is mede naar voren gekomen dat niet alleen personele schaarste bij vele gemeenten de eni-

ge oorzaak is van de lange wachttijden maar dat ook de thuiszorgaanbieders te maken hebben met te weinig 

personeel die men beschikbaar heeft voor huishoudelijke hulp.  

Ook de veranderingen in de eigen bijdrage, voor iedereen ongeacht het inkomen, een vast eigen bijdrage in 

de WMO, deze was maximaal € 19,00 per maand had een aanzuigende werking. Hierdoor hebben veel meer 

mensen gebruik gaan maken van huishoudelijke hulp uit de WMO. Ook de mensen die twee drie keer mo-

daal verdiende tot en met de grootverdieners. Uiteindelijk heeft dit geleid tot schaarste in het beschikbare 

zijn van voldoende huishoudelijke hulp maar ook dat gemeente minder eigen bijdrage voor het inzetten van 

huishoudelijke hulp ging ontvangen.  

 

Eigen bijdrage WMO wordt vanaf 01.01.2025 inkomensafhankelijk gemaakt. 

Vanaf 2025 wordt de eigen bijdrage in de WMO gebaseerd op de inkomensafhankelijke regeling. Daarom 

mee wordt meer rekening gehouden met de draagkracht van huishoudens Wie vanaf 01.01.2025 een WMO- 

aanvraag indient moet rekening houden met, als in de berekening van eigen bijdrage de factor 185% van het 

sociaal minimum gaat gelden, zit men er boven dat zal per huishouden een hoger eigen bijdrage worden 

vastgesteld. In 2025 worden er ook een aantal aanpassingen in het stelsel van de WMO doorgevoerd. De be-

langrijkste is de invoering passende eigen bijdrage en gaan de gemeenten vele tientallen miljarden meet ont-

vangen van het Rijk voor WMO-voorzieningen.  

 

BUS is van mening en biedt op diverse terreinen hulp, informatie, bemiddeling en begeleiding gratis aan 

Dat gemeente een zorgplicht hebben en de uitvoering van de WMO behoort tot een van hun kerntaken. Het is 

dan ook van belang dat gemeente er alles ana gan doen om de wachtlijsten weg te werken en de hulpvrager 

op zijn wenken gaat bedienen. Burgers die en beroep doen op een WMO - voorziening zijn dagelijks van de 

voorziening afhankelijk en maakt hun dagelijks leven dragelijker. Vandaar dat de gemeente zich moet richten 

op, realisatie van een passende uitvoerbare Wettelijke regeling binnen de WMO. 

Heeft u vragen, kunnen wij u ergens mee helpen, BUS is bereid uw vragen van de juiste antwoorden te voor-

zien en dara waar nodig willen wij u graag helpen en bijstaan als onafhankelijk adviseur. 
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