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BIJLAGE 
 
Afgehandelde zaken GR Beschermd wonen en Opvang 
 
 
Beroep bij rechter doorkruist onderzoek ombudsman 18.5.070 Beschermd wonen 
 
Trefwoorden: voortvarendheid, PGB, bezwaar, beroep, bevoegdheid 
 
Een vader beklaagt zich er op 19 juni over dat de gemeente na de uitspraak van de rechter van 10 april nog 
geen nieuw besluit op zijn bezwaar heeft genomen. Wel heeft hij op 13 juni, na zijn ingebrekestelling op 8 juni, 
te horen gekregen dat de gemeente een onafhankelijk arts zal vragen om onderzoek te doen. De vader heeft 
belang bij een spoedige afhandeling, want het ziet ernaar uit dat het PGB-budget van zijn dochter in september 
op zal zijn. Verder wil hij graag dat er een einde komt aan de langslepende kwestie, die een enorme impact 
heeft op hem en zijn vrouw als mantelzorgers. 
 
De ombudsman gaat op onderzoek uit. Vele contacten verder meldt de man dat hij ook beroep bij de rechter 
heeft ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Dat gegeven is van invloed op de bevoegdheid van 
de ombudsman. Als er een uitspraak van de rechter ligt, zoals inmiddels in dit geval, dan is de ombudsman niet 
bevoegd. Een onderzoek van de ombudsman had in dit geval achterwege kunnen blijven.  
Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat deze het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit 
gegrond heeft verklaard. De rechtbank draagt de gemeente op om (op straffe van een dwangsom) binnen 2 
weken een nieuw besluit te nemen. Daarmee is het einde van een langslepende kwestie, die begonnen is in 
2016, in zicht. 
Ten overvloede constateert de ombudsman dat de gemeente niet voortvarend heeft gehandeld door niet 
binnen 6 weken een nieuw besluit op bezwaar te nemen. En pas na bijna 4 maanden met een concreet voorstel 
te komen voor een huisbezoek door een onafhankelijk arts. 
 
De gemeente heeft de ombudsman nog laten weten dat de dochter het maximale aantal zorguren en de 
maximale PGB ontvangt en dat ze eerder geld overhield van haar budget. Binnen deze bestaande indicatie kan 
de gemeente het aantal zorguren niet zomaar uitbreiden.  
De vader laat in reactie daarop weten dat zijn dochter ongeveer 1/3 deel van haar eerdere Awbz-budget is 
kwijtgeraakt en dat het huidige budget niet voldoende is. Gelukkig voor de vader wordt uiteindelijk zijn 
bezwaar door de gemeente gegrond verklaard en worden de uitspraken van de voorzieningenrechter 
betreffende de aanvullingen op het budget 2017 en 2018 door de gemeente overgenomen. 
 
 
Zoektocht naar geschikte plek duurt lang(er) 18.5.097 Beschermd wonen 
 
Trefwoorden: behandeltermijn, voortvarendheid, vertraging, schadeverzoek 
 
Een moeder is niet tevreden over de lange afhandelingsduur van de aanvraag Beschermd Wonen voor haar 
zoon. De gemeente wijt dit aan haar zoon, die de benodigde gegevens niet op tijd zou hebben ingeleverd. Dit 
klopt volgens moeder niet. Ook vindt ze het kwalijk dat haar zoon al die tijd geen zorg krijgt. Er loopt inmiddels 
een bezwaarprocedure en de commissie heeft geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren.  
Verder klaagt moeder erover dat ze nog niets heeft gehoord op haar schadeverzoek dat inmiddels al een aantal 
maanden bij de afdeling Verzekeringen van de gemeente ligt.  
In het onderzoek van de ombudsman wordt duidelijk dat de behandeling van de melding ruim na de 
(wettelijke) termijn van 6 weken is afgerond. En de aanvraag van 19 april is vervolgens pas op 22 mei 
afgehandeld. Dat is ruim na de wettelijke termijn van 2 weken. Daarmee heeft de gemeente in beginsel niet 
voortvarend gehandeld. Tijdens een gesprek met medewerkers van de gemeente wordt inzicht gegeven in de 
redenen van vertraging. Dit blijkt vooral te komen omdat de zoon twijfelde over een bepaalde plek. Omdat de 
aanbieder van deze plek ook nieuw was voor de gemeente, moest er een onderzoek ingesteld worden naar de 
geschiktheid ervan. Toen bleek dat dit niet het geval was, moest er gezocht worden naar een alternatief. 
Verder moest er informatie ingewonnen worden bij begeleiders en psychiater en is een onafhankelijk 
cliëntondersteuner ingeschakeld.  
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Vertraagde aanlevering van gegevens door de zoon heeft wel een rol gespeeld, maar is volgens de gemeente 
niet de oorzaak van de lange afhandelingsduur. Dat leest de ombudsman ook niet in de reactie van de 
gemeente. De ombudsman is van oordeel dat de verklaring van de gemeente wel enige vertraging 
rechtvaardigt. Maar kan zich ook voorstellen dat het onderzoek voor moeder te lang duurde, omdat ze graag 
wilde dat haar zoon zo snel mogelijk zou gaan wonen op een plek waar hij voldoende zorg zou krijgen. 
Volgens de gemeente is er tijdens het onderzoek wel steeds contact geweest met de zoon en later ook met de 
moeder. In eerste instantie is het contact met moeder per e-mail geweest. De gemeente erkent dat dit te 
onpersoonlijk is geweest. Om die reden is de gemeente later overgestapt op persoonlijk contact. En dat 
verloopt nu in goede sfeer. Inmiddels is er een geschikte plek gevonden voor de zoon waarheen hij in de loop 
van januari 2019 kan verhuizen.  
Door een combinatie van factoren heeft de gemeente geen ontvangstbevestiging van het schadeverzoek 
verstuurd aan de moeder. Het verzoek is uiteindelijk onder aanbieding van excuses na bijna 4 maanden 
afgehandeld.  
De ombudsman stelt vast dat de gemeente niet voortvarend op het verzoek heeft gereageerd. Gelukkig erkent 
de gemeente dat en biedt zij haar excuses aan. En dat is netjes.   
 
 
Toekomstige zaken kunnen niet worden onderzocht 18.5.098 Beschermd wonen 
 
Trefwoorden: behandeltermijn 
 
Een eigenaresse van een bedrijf dat beschermd wonen biedt, komt bij de ombudsman. Sinds zij zich bezighoudt 
met beschermd wonen vindt zij dat het erg lang duurt voordat er herindicaties voor haar cliënten worden 
afgegeven. En er wordt structureel pas na 6 maanden uitbetaald. Zij maakt zich zorgen over de aanstaande 
herindicaties. Als dat weer zo lang gaat duren, vreest zij voor haar faillissement. De vrouw wil graag dat de 
gemeente binnen de wettelijke termijn reageert en op tijd betaalt. 
Nadat de ombudsman het door haar overlegde dossier heeft bestudeerd, meldt zij de vrouw dat dit betrekking 
heeft op zaken die te lang geleden hebben gespeeld. Voor de vrouw is van belang wat er in de toekomst gaat 
gebeuren. Daar kan de ombudsman op voorhand geen onderzoek naar doen. Mocht het in de toekomst 
opnieuw te lang duren met de herindicaties, dan kunnen haar cliënten of hun (gezamenlijke) gemachtigde 
hierover een klacht indienen. De vrouw vertelt dat haar cliënten een advocaat hebben die hen bijstaat in 
juridische procedures betreffende de herindicaties. Bij een eventueel toekomstig klachtenonderzoek zal 
overleg worden gevoerd met de advocaat om te voorkomen dat de verschillende procedures elkaar 
doorkruisen. 
 
 
Zoek 18.5.127 Beschermd wonen 
 
Trefwoorden: behandeltermijn, besluit herindicatie, voortvarendheid, informatieverstrekking 
 
Een zorgverlener neemt namens enkele cliënten contact op met de ombudsman. De cliënten hebben een 
aanvraag voor herindicatie Beschermd Wonen ingediend waarop na de wettelijke termijn van 6 weken nog niet 
is beslist. Vervolgens hebben zij op 25 november een ingebrekestelling gestuurd om binnen 2 weken te 
reageren. Daarop ontvingen zij een afspraak voor een gesprek op 21 december. Dat is volgens de zorgverlener 
niet alleen buiten de behandeltermijn, maar ook kort voor de beëindigingsdatum van hun huidige indicatie. Die 
verloopt namelijk op 31 december. Als er voor die tijd geen besluit is genomen, hebben zij per 1 januari 2019 
geen recht meer op Beschermd Wonen. En met alleen het toekennen van een indicatie zijn ze er nog niet. 
Daarna moeten de cliënten een zorgovereenkomst met hun zorgverlener afsluiten, die voor behandeling naar 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet worden gestuurd, die op zijn beurt de overeenkomst voor goedkeuring 
naar de gemeente moet sturen. Voordat dit allemaal geregeld is, zitten ze al in het nieuwe jaar. 
Vanwege de spoed vraagt en krijgt de ombudsman binnen een week reactie van de gemeente. Daaruit blijkt 
dat de geplande afspraak 5 dagen is vervroegd. Als bij die afspraak blijkt dat nader onderzoek nodig is, dan zal 
de bestaande indicatie met een bepaalde periode worden verlengd. Als geen nader onderzoek nodig is, zal de 
indicatie op korte termijn worden verlengd. De gemeente erkent dat het vervolgtraject enige tijd in beslag 
neemt, maar constateert ook dat het volgende declaratiemoment eind januari is. Dat betekent dat er na de 
herindicatie nog even tijd is om de zorgovereenkomsten te regelen. Daarbij doet de gemeente een aanbod. Als 
de cliënten na het indicatiebesluit snel hun zorgovereenkomst kunnen opsturen naar het SVB, zal de gemeente 
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aan het SVB vragen om de overeenkomsten met voorrang te behandelen en voor goedkeuring naar de 
gemeente te sturen. Dan zou de in januari genoten zorg eind januari gewoon betaald moeten kunnen worden. 
De ombudsman stelt vast dat de gemeente met deze toezeggingen voldoende rekening houdt met de belangen 
van de cliënten en uiteindelijk ook met die van de zorgverlener. Ten aanzien van de behandeltermijn 
concludeert de ombudsman dat de cliënten van de zorgverlener tijdig een melding voor een herindicatie 
hebben gedaan. Voor de behandeling van zo’n melding staat 6 weken. De gemeente heeft zich echter niet aan 
deze termijn gehouden en dat is niet voortvarend. De gemeente erkent dit en biedt voor deze fout haar 
excuses aan. 
De zorgverlener laat de ombudsman vervolgens weten dat de cliënten vanuit de gemeente geen bericht 
hebben ontvangen over de gewijzigde afspraak. De ombudsman stelt vast dat de gemeente hiermee niet 
conform de behoorlijkheidsnorm goede informatieverstrekking heeft gehandeld. Dit wordt ook door de 
gemeente erkend. Zij biedt ook hiervoor haar excuses aan en dat is netjes. Gelukkig wisten betrokkenen door 
de brief van de ombudsman wel van de wijziging en was het huisbezoek daardoor geen verrassing.  

 


