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Geachte mevrouw Luttikholt, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 17 maart jl. heeft u vragen gesteld over het nieuwe Twentse Ondersteuningsmodel (TOM) voor 
de inkoop van Wmo en jeugdhulp. Via deze brief beantwoorden wij uw vragen. De beantwoording 

van de vragen ligt in lijn met de informerende brief over de stand van zaken interventieprogramma 
sociaal domein (zaaknummer 2326315) die wij separaat naar uw gemeenteraad sturen. 

 
1. Kan het college aangeven of er sinds het nieuwe inkoopmodel TOM meer of minder 

aanvragen zijn binnengekomen bij het zorgloket en om welk percentage het hierbij gaat? 

 
Er zijn sinds 1 januari 2019 25% meer meldingen binnen gekomen bij het zorgloket (in 

vergelijking met 2018, gemeten over de eerste 3 maanden). Dit heeft echter niet direct 
iets te maken met het nieuwe model, maar meer met de aanzuigende werking van het 

abonnementstarief. Door het abonnementstarief wordt de eigen bijdrage voor veel mensen 
lagere, waardoor het aantrekkelijker is een maatwerkvoorziening te hebben. 

 
2. Kan het college al een inschatting maken of dit nieuwe inkoopmodel er voor zorgt dat er 

meer passende zorg voor onze inwoners wordt geleverd? 
 

Dit is nu nog lastig aan te geven. Maar vanuit onze eigen toegangsteams horen wij dat 
meer gericht naar de cliëntsituatie wordt gekeken en dat het beschrijven van de te behalen 

resultaten de verwachtingen over en weer duidelijk maken. Daar staat tegenover dat er 
veel discussie is met aanbieders over de in te zetten ondersteuning en de bijbehorende 

financiën, waardoor de inhoudelijke zorg aan de cliënt niet altijd (meer) voorop staat bij de 
aanbieders. 

 
3. Kan het college al een inschatting maken of deze nieuwe manier van inkopen en toekennen 

ervoor zorgt dat er binnen de begroting wordt gebleven? 
 

Op dit moment kunnen wij dit nog niet. Daarbij realiseren wij ons dat wij een bezuiniging 
hebben ingeboekt van € 700.000. Wij zijn op dit moment aan het inventariseren welke 
gevolgen de nieuwe inkoop heeft op de begroting. In de 1e Berap 2019 en de Kadernota 

2020-2023 komen wij hierop terug. 
 

4. Kan het college aangeven wat het nieuwe inkoopmodel betekent voor de ambtelijke 
capaciteit? 

 
In deze fase kost ons dit veel extra capaciteit. De discussies met de aanbieders en de 

toename van het aantal meldingen maken dat de consulenten en regisseurs een veel 
werkdruk ervaren. De behandeltijd per cliënt loopt erg op. 
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5. Kan het college aangeven hoe lang de inwoner op dit moment moet wachten op een 

keukentafelgesprek? Is deze wachttijd opgelopen of juist korter geworden? 
 

De extra behandeltijd per cliëntdossier leidt tot oplopende wachtlijsten bij met name de 
Wmo. Inwoners die een melding hebben gedaan voor de Wmo moeten nu 9 weken wachten 

op een keukentafelgesprek. 
 

6. Als de uitkomsten van deze vragen niet de gewenste uitkomst hebben is het college dan 
bereid om met de raad in gesprek te gaan tijdens een politieke markt? Dit omdat het ons 

belangrijk lijkt dat ook het bijsturen zo breed mogelijk gedragen moet worden. 
 
Mochten deze brief en de brief over de stand van zaken interventieprogramma voor u niet 

voldoende informatie bevatten, zijn wij altijd bereid hierover in gesprek te gaan tijdens een 
politieke markt. 

 
Wij veronderstellen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


