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Inleiding:
Op 22 oktober jl. heeft het college van de gemeente Steenbergen een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter voor Wmo zaken, ontvangen
over een individuele casus waarin de manier van indiceren van huishoudelijke ondersteuning
centraal staat. De CRvB heeft het hoger beroep van de betreffende cliënt gegrond verklaard.
Gezien het gezamenlijk Wmo beleid van de Brabantse Wal gemeenten informeren wij u
hierover. Er zijn overigens geen signalen ontvangen van ontevredenheid bij Woensdrechtse
cliënten.
Kernboodschap:
Resultaatgericht werken
In 2015 hebben de Brabantse Wal gemeenten, net als een groot aantal gemeenten in
Nederland, in het licht van de decentralisaties en de bijbehorende budgetten, de omslag
gemaakt naar resultaatgericht werken. Niet langer wordt er geïndiceerd op basis van uren,
maar krijgen cliënten resultaten toegekend. De Brabantse Wal gemeenten hebben voor
huishoudelijke ondersteuning onderstaande resultaten vastgelegd in het beleid:
- de cliënt kan wonen in een schoon en leefbaar huis, en;
- de cliënt kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding en
beddengoed.
Als een cliënt in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning dan vraagt de gemeente
aan de door de cliënt gekozen zorgaanbieder om een leveringsplan op te stellen, waarin wordt
beschreven welke activiteiten met welke frequentie uitgevoerd gaan worden om het resultaat
te behalen.
Er is al sinds 2015 discussie in Nederland over het resultaatgericht werken. De CRvB heeft
voor het eerst in mei 2016 een principe uitspraak gedaan over het resultaatgericht werken. De
raad stelde het volgende: “Resultaatgericht indiceren is mogelijk, mits het college ten aanzien
van het te behalen resultaat als ten aanzien van de wijze waarop het resultaat wordt bereikt
een duidelijke en objectiveerbare maatstaf hanteren op basis waarvan getoetst kan worden of
de cliënt voldoende wordt gecompenseerd in zijn beperkingen ten aanzien van het doen van
het huishouden.”

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben de VNG en het ministerie van VWS een advies
uitgebracht over de wijze waarop gemeenten cliënten voldoende rechtszekerheid kunnen
geven bij het afgeven van een beschikking. De Brabantse Wal gemeenten hebben de
beleidsregels en het werkproces hierop aangepast. Echter bleef er landelijk onduidelijkheid
over de huishoudelijke ondersteuning en volgden er verschillende gerechtelijke uitspraken.
De uitspraak
Eerder dit jaar achtte de Rechtbank het beroep van de betreffende cliënt uit de gemeente
Steenbergen ongegrond. Daartegen heeft de cliënt hoger beroep aangetekend. De CRvB acht
het hoger beroep gegrond en heeft bepaald dat de cliënt teruggezet wordt naar uren. De
uitspraak van de CRvB bevat een aantal elementen:
- het oordeel is dat er objectieve criteria in de beleidsregels ontbreken op basis waarvan
de indicatie wordt gesteld;
- met name ontbreekt hoeveel tijd nodig is om de activiteiten te verrichten om te kunnen
spreken van een schone en leefbare woning;
- daarbij oordeelt de CRvB dat het opstellen van het leveringsplan niet overgelaten kan
worden aan de zorgaanbieder, aangezien de gemeente hiervoor verantwoordelijk is.
De uitspraak van de CRvB van 8 oktober jl. is landelijk de eerste uitspraak waarin wordt
aangegeven dat een tijdsaanduiding nodig is bij de indicatiestelling.
Consequenties:
De uitspraak in deze casus betekent dat de betreffende cliënt vanaf heden wordt teruggezet
naar uren. Voor de andere cliënten verandert er voorlopig niets. Uiteraard zullen we hen
informeren als uit de vervolgstappen blijkt dat er wijzigingen moeten plaatsvinden. Van
cliënten hebben we nog geen vragen gekregen over (de consequenties van) de uitspraak.
Vervolgstappen:
In december wordt nog een uitspraak van de CRvB verwacht over de huishoudelijke
ondersteuning in een andere gemeente buiten de Brabantse Wal. De verwachting is dat deze
uitspraak zal helpen om de vervolgstappen te duiden. Minister De Jonge heeft op 6 november
jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt aangegeven dat het ministerie en
de VNG de verwachte uitspraak in december afwachten alvorens tot een reactie te komen. U
ontvangt deze brief in de bijlage bij deze raadsmededeling. Voor nu krijgen gemeenten het
advies om de continuïteit te waarborgen en geen overhaaste vervolgstappen te zetten.
Er wordt een overleg op de Brabantse Wal georganiseerd om de consequenties van de
uitspraak van de CRvB volledig in beeld te krijgen. Verder wordt er op Brabantse Wal niveau
een projectplan opgesteld waarin de te nemen vervolgstappen in kaart worden gebracht. De
verwachte uitspraak van de CRvB in december en de reactie en het advies van het ministerie
en de VNG zullen hierin meegenomen worden. Zodra het plan door het college is vastgesteld,
zal de raad hier via een raadsinformatienota over geïnformeerd worden.
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