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VERZONDEN 13 JULI 2016

Geachte heer Veugen,
Onlangs schreef u een brief aan de voorzitter van het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen over de uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep (CRvB) inzake de huishoudelijke ondersteuning in de Wmo.
Hieronder uw vragen ex artikel 37 RVO en onze antwoorden:
Vraag 1
Heeft de gemeente met haar reactie op de uitspraken van 18 mei ook rekening
gehouden met de vierde uitspraak?
Nee, deze uitspraak werd pas enkele dagen na de drie uitspraken waar u op doelt,
bekend.
Vraag 2
Is de gemeente met ons van mening dat de werkwijze van Sittard-Geleen gericht is op
resultaatgericht indiceren?
Ja, de werkwijze van Sittard-Geleen is gericht op resultaatgericht indiceren. De
CRvB bevestigt ook dat resultaatgericht indiceren mogelijk is. De toekenning in
resultaatsgebieden vereist echter een duidelijke maatstaf. De gemeente moet
vastleggen welke concrete ondersteuning wordt geboden om het resultaat te
bereiken en een eventueel ondersteuningsplan moet voldoende concreet zijn en
moet onderdeel uitmaken van de beschikking. De gemeente mag niet aan de
zorgaanbieder overlaten hoeveel huishoudelijke ondersteuning de cliënt ontvangt.
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Vraag 2a
Zo ja, gaat de gemeente het voorbeeld van Amsterdam volgen (de kortingen op de
Huishoudelijke Hulp ongedaan maken)?
1. Zo ja, op welke termijn worden en zijn de consequenties geïmplementeerd?
2. Zo nee, waarom niet?
Wij zullen op zo kort mogelijke termijn tijdelijke maatregelen nemen voor de
cliënten die bezwaar hebben gemaakt tegen hun beschikking. Concreet betekent
dit dat wij de aangevochten besluiten (de beschikkingen) intrekken en - met
inachtneming van resultaatgericht indiceren - terugvallen op de oude besluiten.
Nieuwe aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning zullen voorlopig in uren en
minuten geïndiceerd worden.
De indicatie in arrangementen kunnen wij alleen handhaven als de gemeente zelf,
en niet de zorgaanbieder, een nadere invulling aan de arrangementen geeft.
Daarbij kunnen we resultaatgericht blijven indiceren. De gemeente is er cf. de
uitspraken van de CRvB verantwoordelijk voor welk niveau van schoonmaak aan
de orde is, welke ruimtes worden schoongemaakt (= concrete activiteiten),
hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is en met welke frequentie wordt
schoongemaakt. Op deze onderdelen moeten wij onze beleidsregels aanpassen.
Wij hebben tijd nodig om de transformatiedoelen, rekening houdend met de
gewijzigde omstandigheden, in gewijzigde beleidsregels om te zetten. Het
formuleren van gewijzigde beleidsregels en het nemen van houdbare maatregelen
vergt tijd, onder meer omdat wij niet beschikken over een objectief en
onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor het schoonmaken, evenmin
als alle andere gemeenten. Maar ook vanwege het betrachten van de nodige
zorgvuldigheid in de communicatie met deze groep cliënten, het doorrekenen van
de financiële gevolgen voor de gemeente en het advies- en besluitvormingstraject.
Wij zullen de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Vraag 2b
Zo nee, wat maakt dat de werkwijze in Sittard-Geleen er voor zorgt dat deze niet
getroffen wordt door de rechterlijke uitspraak?
N.v.t.
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