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Op 18 mei jl. heeft  de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraken gedaan  over de huishoudelijke 
hulp in het kader van de Wmo 2015. Eén uitspraak heeft gevolgen voor ons werkproces met 
betrekking tot het resultaatgebied 'Huisvesting' waar huishoudelijke ondersteuning onderdeel van uit 
maakt. Het gaat om de uitspraak dat in of bij de beschikking moet worden vastgelegd welke taken de 
zorgaanbieder gaat uitvoeren en wat de frequentie is van de werkzaamheden. Door het 
ondersteuningsplan van de zorgaanbieder onderdeel van de beschikking te laten zijn, is de 
rechtszekerheid van de klant voldoende gewaarborgd. Ook zal in het ondersteuningsplan van de 
zorgaanbieder de frequentie van de uit te voeren taken worden opgenomen. De gemeente blijft 
maatwerk leveren binnen het resultaat  'een schoon en leefbaar huis'. In deze werkwijze stelt het 
college beleidsregels op waarin de kaders worden vastgelegd  van wat de gemeente verstaat onder 
een schoon en leefbaar huis. Resultaten kunnen daarop gebaseerd worden en zijn voor iedereen 
duidelijk. Op basis van het gewenste resultaat  schat de zorgaanbieder zelf in wat er nodig is en 
hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Daarmee wordt voldaan aan de inzichtelijkheid van het te bereiken 
resultaat, die de CRvB belangrijk vindt.  
 
In beginsel zijn eenmaal genomen besluiten waartegen geen bezwaar is gemaakt onherroepelijk 
geworden. Met klanten die zich melden naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB, zal een 
gesprek worden gevoerd door de gemeente samen met de zorgaanbieder. Daarin zullen we 
beoordelen of er op grond van de beleidsregels reden is om het ondersteuningsplan aan te passen en 
zo nodig een nieuw besluit te nemen.  
 
Deze raadsinformatie heeft betrekking op huishoudelijke ondersteuning. Echter, de uitspraak van de 
CRvB heeft ook gevolgen voor de werkwijze op de andere resultaatgebieden. Ook hiervoor geldt dat 
het werkproces wordt aangepast. U wordt hierover apart geïnformeerd in de raadsinformatie over 
de verlenging van de contracten inkoop sociaal domein 2017.  
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