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Colleqe van burqemeester en wethouders
de leden van de gemeenteraad
Uitspraken Centrale Raad van Beroeo (CrvB) en rechtbank

Verantwoordeliike portefeuillehouder: E. Schoneveld

lnleiding
Waarschijnlijk heeft u via de media kennis genomen van drie belangrijke richtinggevende uitspraken
van de Centrale Raad van Beroep (CrvB) met betrekking tot de huishoudelijke hulp in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook heeft de Rechtbank Zeeland West Brabant
recent een uitspraak gedaan inzake casus uit de gemeente Halderberge. Wij informeren u over de
uitspraken.

lnformatie
Hulo bii huishouden valt onder de WMO 2015
Met de recente uitspraken heeft de CrvB klip en klaar aangegeven dat gemeenten verplicht zijn
inwoners te ondersteunen als zij zelf hun huis niet schoon kunnen maken. Dit omdat huishoudelijke
hulp volgens de CrvB onderdeel is van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Sommige Nederlandse gemeenten beweerden eerder dat dit niet zo is omdat huishoudelijke hulp niet
letterlijk bij naam werd genoemd als onderdeel van de Wmo en rechtbanken hier tot nu toe
tegenstrijdige uitspraken over deden. Met de uitspraken van de CrvB is er nu dus duidelijkheid.
Overigens hebben wij ons steeds op het standpunt gesteld dat huishoudelijke hulp wel degelijk
onderdeel is van de nieuwe Wmo. Vanaf 1 januari 2015 indiceren wij Huishoudelijke Ondersteuning
als maatwerkvoorziening vanuit de Wmo
Gevoloen uitspraken alleen korten bii onderbouwino
Het gevolg van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is ook dat gemeenten niet mogen
korten op huishoudelijke hulp als ze daar geen duidelijke onderbouwing voor hebben. Ook moeten
gemeenten, wanneer nodig, passende hulp bieden om eraan bijte dragen dat mensen zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Gevolqen voor overqanoscliënten.
De uitspraken van de CrvB maken bovendien duidelijk dat de oude Wmo een doorwerking heeft in de
nieuwe Wmo:wanneer een cliënt in de oude Wmo een indicatie had, komt deze niet automatisch te
vervallen. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende
oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo
2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk
onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis.
Ook heeft de CrvB uitgesproken dat het onderzoek niet mag uitgaan van de financiële kaders en enkel
overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden onvoldoende is.
Uiteraard zijn deze uitspraken aanleiding om na te gaan of de tot nu toe door de gemeente gevolgde
werkwijze overeenstemt met de uitspraken van de CrvB.
Binnenkort zal ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een ledenbrief ingaan op de
consequenties van deze uitspraken voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de Wmo.
Uitspraak Rechtbank Zeeland-West Brabant
ln een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft geoordeeld dat de gemeente
Halderberge opnieuw dient te gaan kijken naar haar maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke hulp.
De Rechtbank is van oordeel dat de gemeente Halderberge zorgaanbieders te veel ruimte geeft om te
bepalen wat er gedaan moet worden om "een schoon en leefbaar huis" te realiseren terwijl dit naar het
oordeel van de Rechtbank een verantwoordelijkheid is van de gemeente.
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Volgens de rechtbank is het nu 'onvoldoende concreet en bepaalbaar' welke werþaamheden de
hulpvragers precies van de zorgaanbieder mogen ven¡vachten, en in welke frequentie. Het is niet
duidelijk wat ze kunnen doen als blijkt dat hun huis niet 'schoon en leefbaar' is. Daarom is het volgens
de rechter niet goed vast te stellen of voldoende wordt voorzien in de behoefte van de inwoners aan
maatschappelijke ondersteuning in de zin van de WMO 2015.
Gevoloen voor onze qemeenten
Wijzullen in overleg gaan met de overige binnen de D6 samenwerkende gemeenten en met de
gecontracteerde zorgaanbieders om te bezien of deze uitspraken consequenties hebben en zo ja,
welke voor het beleid en de uitvoering van de Wmo.
Wij willen daarbij wel vasthoudende aan de leidende principes zoals die door uw raad zijn vastgesteld
in het Beleidsplan Wmo 2015-2O17: "Uitgaan van eigen kracht, Regie bijde persoon zelf, Een gezin
Een plan en het Normale leven is leidend".
Zodra er meer duidelijkheid is over het bovenstaande zullen wij u daar verder over informeren.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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