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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 18 mei jongstleden heeft de Centrale raad van Beroep (CRvB) drie richtinggevende 
uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wmo 2015 (Wet 
maatschappelijke ontwikkeling). In de raadscommissie Werk en Inkomen van 18 mei 
2016 is door de heer Vermuë (Fractie Woldhuis) gevraagd of deze uitspraken gevolgen 
hebben voor de gemeente Groningen. In deze brief geven we daar graag antwoord op. 

Samenvatting uitspraken CRvB 
Twee van de drie uitspraken hebben betrekking op de situatie van cliënten uit de 
gemeente Utrecht. Daar is de huishoudelijke hulp-indicatie van cliënten in uren sterk 
verminderd met ingang van 2015. De rechter heeft aangegeven dat de gemeente eerst 
deugdelijk onderzoek moet doen in plaats van uit te gaan van het financiële kader. 
In de derde zaak betreft het een cliënt van de gemeente Aa en Hunze waar iedere cliënt 
die huishoudelijke hulp nodig heeft, verwezen wordt naar de algemene voorziening die 
mensen volledig zelf regelen en betalen. Deze algemene voorziening blijkt niet te voldoen 
aan de eisen van de Wmo 2015. 

Uit de uitspraken komt duidelijk naar voren dat huishoudelijke hulp een prestatie is die 
onder de Wmo valt. Ook geldt dat deze hulp als algemene voorziening mag worden 
aangeboden, maar dat goed gekeken moet worden of de voorziening passend is voor 
cliënt. Een onderzoek naar de financiële haalbaarheid voor cliënt hoort daar bij. 
Mocht blijken dat de algemene voorziening niet toereikend is, dan moet een 
maatwerkvoorziening beschikbaar zijn. 

De uitspraken brengen meer duidelijkheid in waar een algemene voorziening aan moet 
voldoen. Zo blijkt de bijdrage voor de algemene voorziening niet inkomensafhankelijk te 
mogen zijn. De bijdrage moet bovendien zijn vastgelegd in de verordening. 
Net als bij een maatwerkvoorziening is er in geval van een algemene voorziening sprake 
van een overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de gemeente en niet uitsluitend tussen 
zorgaanbieder en cliënt. 
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Gemeentelijk beleid getoetst aan de uitspraken CRvB 
In Groningen kennen we de algemene voorziening huishoudelijke hulp, waarvoor 
afspraken met zorgaanbieders zijn gemaakt. Cliënten ontvangen een tegemoetkoming in 
de kosten. Die tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen. Mocht de 
tegemoetkoming onvoldoende blijken, dan wordt bijzondere bijstand verleend. De 
gemeente betaalt het grootste deel van de kosten van huishoudelijke hulp rechtstreeks aan 
de zorgaanbieder op basis van contractuele afspraken. 
Wij doen onderzoek naar de individuele situatie van cliënt, zodat we goed kunnen 
beoordelen of een algemene voorziening voor cliënt toereikend is. In dat onderzoek 
kijken we goed naar de ondersteuningsvraag en nemen de financiële consequenties daarin 
mee. Mocht het nodig zijn dan kan de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, die we 
lichte ondersteuning noemen, ingezet worden. 
Zoals diverse keren met u is besproken, zijn er met alle HH-cliënten 
keukentafelgesprekken gevoerd over de overgang naar de algemene voorziening. We 
hebben veel aandacht besteed aan het tijdig en goed informeren van onze cliënten. 

De conclusie die we trekken is dat de uitspraken voor zover wij nu kunnen overzien geen 
consequenties hebben voor dit jaar. Naar onze mening voldoen we aan het door de rechter 
gestelde. We zijn zorgvuldig in het bepalen van wat nodig is voor cliënt en bieden de 
(aanvullende) maatwerkvoorziening als dat nodig is voor iemands zelfredzaamheid. En 
we hebben de algemene voorziening bovendien vormgegeven op een manier die past 
binnen de kaders van de CRvB-uitspraken. 
Er is nog één punt dat we nader onderzoeken. Het is nog niet duidelijk of de verordening 
aangepast moet worden door de bedragen van de tegemoetkoming daarin op te nemen. De 
bedragen zijn wel in de nadere regels opgenomen. Voor cliënten heeft dit verder geen 
gevolgen. 

Het huidige beleid huishoudelijke hulp is vastgesteld tot en met 2016. Voor 2017 werken 
we nu aan nieuw beleid. Daarin nemen we de besproken richtinggevende uitspraken 
uiteraard mee voor zover dat noodzakelijk is. Ook nieuwe uitspraken blijven we volgen 
om waar nodig het beleid of de uitvoering daarvan aan te passen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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