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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 18 mei 2015 publiceerde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vier uitspraken over huishoudelijke 
ondersteuning (HO) in het kader van de Wmo in onder meer Rotterdam en Utrecht (zie: 
www.rechtspraak.nl). Deze uitspraken kregen veel media-aandacht waarbij niet altijd sprake was van 
nauwkeurigheid en/of feitelijke juistheid van de berichtgeving.  
Het beleid van de Peelgemeenten is niet gelijk aan dat van deze gemeenten, waarop de uitspraken 
betrekking hebben. De uitspraken hebben naar onze huidige inschatting echter wel gevolgen voor ons beleid 
en/of de gehanteerde werkwijze. Graag stellen wij u via deze raadsinformatiebrief op de hoogte van de 
stappen die we nu zetten naar aanleiding van de uitspraken.   
 
Uitspraken  
In de uitspraken van de CRvB komt heel duidelijk naar voren dat huishoudelijke ondersteuning maatwerk is 
en dat gemeenten niet kunnen volstaan met standaardoplossingen. Gemeenten moeten een objectief 
toetsingskader hanteren. Een toekenningsbesluit moet concreet zijn en inzicht geven op welke wijze het 
resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’ bereikt wordt.  
 
Gevolgen  
Op dit moment onderzoeken we de gevolgen van deze uitspraken voor het beleid en de werkwijze van de 
Peelgemeenten. Daarin betrekken we zowel de gevolgen voor zorg in natura (ZiN) als persoonsgebonden 
budget (PGB). Allereerst beoordelen we de uitspraken van de CRvB en bepalen de consequenties ervan 
voor onze dagelijkse praktijk. Vervolgens bepalen we de noodzakelijke en gewenste maatregelen.  
We voeren dat onderzoek deels intern uit, deels schakelen we met andere partijen, waaronder de VNG. De 
VNG verstuurt volgende week een ledenbrief, waarin de uitspraken van de CRvB worden geanalyseerd en 
de eventuele consequenties van de uitspraken worden benoemd. 
 
Op dit moment is niet mogelijk om concreet aan te geven of, in welke mate en op welke wijze het huidige 
beleid en de werkwijze aangepast moeten worden. Voor half juni geven we u hierover duidelijkheid.  
Het huidige vastgestelde beleid en de werkwijze blijven vooralsnog van kracht. Nieuwe aanvragen 
beoordelen we op basis van het huidige beleid. 
 
Wat betekent dit voor lopende bezwaar- en beroepszaken? 
Over lopende bezwaar- en beroepszaken treden we met de betreffende inwoner in overleg. Daarbij vragen 
we om in te stemmen met opschorting van de behandeling tot het moment er duidelijkheid is over eventuele 
aanpassingen in beleid en uitvoering. Op dit moment is er in Helmond sprake van 10 lopende bezwaarzaken 
Huishoudelijke ondersteuning zin, 6 lopende bezwaarzaken Huishoudelijke ondersteuning PGB, 2 lopende 
beroepszaken Huishoudelijke ondersteuning ZiN en 2 lopende beroepszaken Huishoudelijke ondersteuning 
PGB.  
 

http://web.dm-s.nl/urlredirect2.php?id=79-6f82ffe52fc3c215cee840b33c8baf24&redirecturl=aHR0cHM6Ly93d3cucmVjaHRzcHJhYWsubmwvT3JnYW5pc2F0aWUtZW4tY29udGFjdC9PcmdhbmlzYXRpZS9DZW50cmFsZS1SYWFkLXZhbi1iZXJvZXAvTmlldXdzL1BhZ2luYXMvQ2VudHJhbGUtUmFhZC1vb3JkZWVsdC1odWlzaG91ZGVsaWprZS1odWxwLWJsaWpmdC10YWFrLWdlbWVlbnRlLS5hc3B4


 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid tot een nadere 
toelichting in de commissie Maatschappij van 13 juni.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
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