
 
     

 
 
 
Reg. Nr. M 19.1 
 
Agendapunt: 19. Motie vreemd aan de orde van de dag 
 
Onderwerp: Mogelijkheid voor indicaties voor onbepaalde tijd Wet maatschappelijke ondersteuning 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 september 2022, gehoord de 
beraadslaging, 
 
constaterende dat: 

• er door mensen met een levenslange beperking of aandoening en hun mantelzorgers opgeroepen 
wordt om indicaties voor onbepaalde tijd mogelijk te maken binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, bijvoorbeeld via Zorginstituut Nederland, Sociale Vraagstukken en MantelzorgNL;   

• een hulpvraag vanwege een levenslange beperking of aandoening na verloop van tijd niet minder 
wordt;  

• hulpmiddelen, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen vaak al voor onbeperkte tijd worden 
verstrekt maar er voor huishoudelijke hulp en het persoonsgebonden budget, ook bij levenslange 
beperkingen en aandoeningen, altijd sprake is van herindiceren; 

• er druk staat op de gemeentelijke organisatie en personeel schaars is;  
• de gemeente Utrecht en de gemeente Rotterdam onlangs de mogelijkheid tot indicaties voor 

onbepaalde tijd in hun beleid hebben opgenomen;  
 

overwegende dat: 
 

• indicaties voor onbepaalde tijd rust en zekerheid kunnen bieden zowel voor de persoon met de 
beperking of aandoening als de mantelzorger(s); 

• ook bij een indicatie voor onbepaalde tijd onderzocht kan worden of de voorziening nog passend is 
en (laagdrempelig) contact belangrijk blijft; 

• indicaties voor onbepaalde tijd administratieve lasten voor personen met een levenslange beperking 
of aandoening en mantelzorgers, gemeenten en aanbieders kan beperken; 

 
roept het college op: 

1. het voorbeeld van de gemeente Utrecht en de gemeente Rotterdam te volgen en indicaties voor 
onbepaalde tijd binnen de Wmo mogelijk te maken voor de voorzieningen waar dat nu nog niet 
mogelijk is, wanneer er sprake is van een levenslange beperking of aandoening en geen zicht op 
verbetering; 

2. de raad binnen een termijn van drie weken te informeren over de termijn waarbinnen uitvoering kan 
plaatsvinden en de raad hiervan op de hoogte te houden;  

en gaat over tot de orde van de dag.  
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https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/videos/2022/05/17/testimonial-sander-hilberink
https://www.socialevraagstukken.nl/er-moet-nu-iets-gebeuren-pleidooi-voor-menswaardige-toegang-tot-zorg/
https://www.mantelzorg.nl/verhalen/het-herindicatiecircus/

