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Geachte heer Renet,

Onlangs schreef u een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Sittard-Geleen inzake dubbel in rekening brengen van hulp in de huishouding. 
Hieronder uw vragen ex artikel 37 RVO en onze antwoorden.

Uw brief handelt over twee onderwerpen.
A. Over het feit dat zorgaanbieders in de vakantieperiode onvoldoende in staat waren 

om de overeengekomen hulp in de huishouding te verlenen.
B. Over het dubbel in rekening brengen van hulp bij het huishouden.

Ten aanzien van A:

Bent u het met ons eens dat:
a) Het niet acceptabel is dat er in de vakantie onvolledige zorg geleverd wordt en dat 

een organisatie middels één telefoontje er mee weg kan komen dat zij minder zorg 
leveren dan afgesproken en dit gezien kan worden als contractbreuk. De organisatie 
heeft er gewoon voor te zorgen dat zij voldoende personeel heeft, ook in de 
vakantieperiode.

Het is niet acceptabel dat in de vakantieperiode onvolledige zorg geleverd wordt. 
De leveranciersmanagers van de gemeente zijn vóór de vakantieperiode in 
gesprek gegaan met de aanbieders over het op hetzelfde niveau houden van de 
hulp in het huishouden in de vakantieperiode. Zij hebben hen erop gewezen dat 
vakantie geen excuus is voor het uitblijven van hulp. Wij hebben een beperkt 
aantal klachten ontvangen en de leveranciersmanagers zullen met de 
desbetreffende zorgaanbieders hierover in gesprek gaan.
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b) Het niet leveren van zorg strijdig is met het uitgangspunt dat het huis “schoon en 
veilig” moet zijn en dat de gemeente vanwege haar verantwoordelijkheid niet aan 
haar zorgplicht heeft voldaan.

Niet leveren van zorg is strijdig met het uitgangspunt: “een schoon en veilig huis”. 
De gemeente heeft huishoudelijke ondersteuning gecontracteerd en daarmee aan 
haar zorgplicht voldaan. Wij kennen resultaatgerichte financiering. De 
zorgaanbieders hebben zich verplicht om de overeengekomen resultaten te 
realiseren. Zoals onder onze reactie op a) beschreven, zullen wij met de 
zorgaanbieders hierover in gesprek gaan. Indien nodig zullen wij gepaste 
maatregelen nemen.

c) Mensen ter vervanging zelf additionele hulp in de huishouding moeten zien te 
organiseren. Daar kunnen kosten mee gemoeid zijn. Het lijkt ons daarom redelijk dat 
de kosten voor de niet geleverde uren aan kostprijs (€ 20,43) door de gemeente aan 
de cliënt worden betaald en afgetrokken worden van de vergoeding die de betrokken 
organisatie van de gemeente ontvangt.

Het is aan de gemeente om te onderzoeken of zorgaanbieders zich niet aan hun 
contractuele verplichtingen hebben gehouden. Als dat het geval is, dan spreekt de 
gemeente de desbetreffende aanbieder daarop aan en neemt passende 
maatregelen. Het opzeggen van het contract met de aanbieder is daarbij de 
uiterste maatregel. De gemeente heeft acht aanbieders voor huishoudelijke 
ondersteuning gecontracteerd. Cliënten hebben keuzevrijheid en kunnen altijd 
voor een andere aanbieder kiezen als ze niet tevreden zijn. Ook kunnen zij kiezen 
voor een persoonsgebonden budget in plaats van zorg in natura. Het uitbetalen 
door de gemeente van niet door de aanbieder geleverde uren aan de cliënt gaat 
echter te ver.

Ten aanzien van B.

Cliënten ontvingen facturen waarop niet alleen de kosten voor een arrangement maar 
daarbovenop ook nog de daadwerkelijk geleverde uren maal de uurprijs in rekening 
werd gebracht.

Vraag 1:
Weet de gemeente van bovenstaande dubbele opvoering van kosten op de CAK- 
factuur?

Antwoord:
Het is ons bekend dat één van de zorgaanbieders ook meldingen aan het CAK 
deed, terwijl sinds 1 april jl. de gemeente deze meldingen doet. Dit is een 
administratieve fout van de zorgaanbieder. Wij hebben contact met hem 
opgenomen. Deze aanbieder is dit inmiddels aan het corrigeren en heeft ons 
medegedeeld hierover een brief te zullen sturen aan alle getroffen cliënten.

Vraag 2:
Weet de gemeente of het besproken probleem ook bij andere organisaties voor hulp in 
de huishouding speelt?
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Antwoord:
Behalve van de genoemde zorgaanbieder hebben wij geen signalen gehad dat het 
probleem bij andere organisaties speelt. Wij hebben het CAK naar het dubbel 
opvoeren van de kosten gevraagd, specifiek over de periode tussen 1-4 en 15-8. 
Van een structurele misstand is het CAK niets bekend. Het opleggen en innen van 
eigen bijdragen is wettelijk opgedragen aan het CAK. Het CAK ziet als enige partij 
alle meldingen van de verschillende bronnen, zoals de gemeente, de 
zorgaanbieder en meldingen in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Vraag 3:
Wat gaat de gemeente doen (of heeft de gemeente gedaan) om ervoor te zorgen dat 
haar cliënten niet meer zorg in rekening wordt gebracht dan daadwerkelijk geleverd 
wordt en werd?

Antwoord:
Op 23 augustus jl. heeft het college een besluit genomen om de uitvoering van de 
huishoudelijke ondersteuning vanwege de uitspraken van de CRvB van 18 mei jl. 
op enkele punten aan te passen. Het college heeft daarmee tijdelijke maatregelen 
genomen voor de cliënten die bezwaar hebben gemaakt tegen hun beschikking. 
Ook cliënten die een klacht hebben ingediend omdat de arrangementen leiden tot 
onevenredig hoge eigen bijdragen, ontvangen een nieuw toekenningsbesluit. Het 
collegebesluit van 23 augustus gaat uit van indiceren in doelen en resultaten, 
conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, gekoppeld aan de 
levering van huishoudelijke ondersteuning in uren, conform de uitspraak van de 
CRvB. Deze cliënten ontvangen een factuur van het CAK, uitgaand van 
geïndiceerde uren huishoudelijke ondersteuning.

Vraag 4:
In reactie op de vragen die OPA inzake de rechterlijke uitspraak van 18 mei stelde, gaf 
het college aan dat de rechter gelastte dat de gemeente niet aan de zorgaanbieder mag 
overlaten hoeveel huishoudelijke hulp de cliënt ontvangt en dat er weer met uren en 
minuten gewerkt moest worden in plaats van met arrangementen. Het verbaast ons 
daarom zeer dat de facturen die cliënten ontvangen nog steeds uitgaan van 
arrangementen. Wat heeft de gemeente gedaan om de facturen van de afgelopen 
perioden en in de toekomst op basis van uren en minuten te maken?

Antwoord:
In de reactie d.d. 12 juli jl. op uw vragen inzake de rechterlijke uitspraak van 18 
mei, gaf het college aan: (citaat) “De indicatie in arrangementen kunnen wij alleen 
handhaven als de gemeente zelf, en niet de aanbieder, een nadere invulling aan de 
arrangementen geeft. Daarbij kunnen wij resultaatgericht blijven indiceren” (einde 
citaat). Wij hebben dus geschreven dat wij onder bepaalde voorwaarden met 
arrangementen kunnen blijven werken. Wij begrijpen uw verbazing dan ook niet 
over het feit dat de facturen nog steeds uitgaan van arrangementen.
Het college heeft op 23 augustus jl. tijdelijke maatregelen genomen in afwachting 
van een definitieve oplossing. Vijf groepen cliënten zullen een nieuw besluit 
ontvangen. Dit besluit gaat uit van indiceren in doelen en resultaten, conform het 
door de gemeenteraad vastgestelde beleid, gekoppeld aan de levering van 
huishoudelijke ondersteuning in uren, conform de uitspraak van de CRvB. Deze 
vijf groepen cliënten zullen facturen van het CAK ontvangen die uitgaan van
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geïndiceerde uren huishoudelijke ondersteuning. Voor cliënten die geen actie 
hebben ondernomen, verandert er voorlopig niets.

Vraag 5: wat gaat de gemeente doen om te bereiken dat cliënten de zorg ontvangen die 
zij benodigen?

Antwoord:
Het college zal de huidige hybride situatie met spoed maar met inachtneming van 
de nodige zorgvuldigheid transformeren naar een toekomstbestendige 
huishoudelijke ondersteuning. De gemeente is aan de slag met de voorbereiding 
en wil daarbij met andere gemeenten gemeenschappelijk optrekken. Wij sluiten 
zoveel mogelijk aan bij de planning van het ministerie van VWS en de VNG. Het 
finaal rapport van KPMG advisory, dat ons handvatten moet bieden voor de 
aanpassingen, wordt half oktober a.s. verwacht.

Hoogachtend,
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