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In 2015 is de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. In deze wet zijn eigen kracht en 
verantwoordelijkheid kernbegrippen. Tevens is dat jaar door het Rijk op de huishoudelijke ondersteuning een 
bezuiniging doorgevoerd van 40%. Voor veel gemeenten is dat aanleiding geweest om het beleid aan te passen 
en de ondersteuningsmogelijkheden te beperken. Juridische uitspraken over de rechtmatigheid van deze 
aanpassingen of de uitvoering ervan waren niet eenduidig en congruent. Op 18 mei 2016 heeft de CRvB drie 
uitspraken gedaan die aan de onduidelijkheid een einde moeten maken en helderheid verschaffen rechten en 
plichten van burgers en gemeenten.  

 
Hierbij wordt u geïnformeerd over de uitspraken van de centrale raad van beroep (CRvB) en de betekenis 
daarvoor voor de situatie in onze gemeente.  

 
Hieronder lichten we de uitspraken van de CRvB toe aan de hand van de situatie in de gemeente Goirle.   

 
 De gemeente Goirle kent de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning. In de uitspraak stelt de 

CRvB dat huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015 een voorziening is die tot de 
verplichting van gemeenten behoort. Huishoudelijke Ondersteuning was en is binnen de gemeente Goirle een 
maatwerkvoorziening maar wordt niet als apart product genoemd. Het maakt deel uit van de 
resultaatgebieden waarop een maatwerkvoorziening kan worden toegekend.  

 De gemeente Goirle kent voor huishoudelijke ondersteuning geen algemene voorziening. De CRvB spreekt 
uit dat Huishoudelijke ondersteuning niet alleen als algemene voorziening aangeboden kan worden waarvan 
de kosten geheel of gedeeltelijk bij de klant gelaten worden. De gemeente Goirle kent de huishoudelijke 
ondersteuning als maatwerkwerkvoorziening binnen de Wmo. Mensen die  huishoudelijke ondersteuning 
echt nodig hebben, ontvangen dit. De gemeente biedt daarnaast de mogelijkheid gebruik te maken van de 
Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT). Inwoners kunnen via de HHT onder voorwaarden tegen een 
gereduceerd tarief huishoudelijke hulp  inkopen.   

 
 



 De gemeente Goirle voert altijd een onderzoek (keukentafelgesprek) uit. 
De CRvB stelt dat de gemeente altijd onderzoek moet doen naar de individuele situatie van een inwoner die 
een ondersteuningsvraag heeft. In onze gemeente is dat al de praktijk. De gemeente Goirle werkt vanuit het 
principe dat ‘zorg op maat’ wordt geboden, en voert daarom altijd een keukentafelgesprek. Tijdens het 
keukentafelgesprek wordt gekeken naar de eigen kracht, de mogelijkheden van het netwerk en de aard 
(complexiteit/intensiviteit) van de ondersteuningsvraag. Daarbij wordt, zoals de wet voorschrijft, rekening 
gehouden met persoonskenmerken. Als tijdens dit keukentafelgesprek wordt vastgesteld dat er sprake is 
van ernstige of complexe problematiek kan een klant in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. 

 De CRvB stelt ook dat onderzoek moet plaatsvinden naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar 
huis. Het onderzoek in onze gemeente doet daarover, vanwege de resultaatgerichte aanpak, geen 
uitspraak. In Goirle leidt het keukentafelgesprek tot een plan van aanpak dat samen met de inwoner wordt 
opgesteld. Hierin staat wat het resultaat moet zijn van de ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld zijn ‘een 
schoon en leefbaar huis’. Op basis hiervan maakt de zorgaanbieder afspraken over hoe de zorg geboden 
wordt. De uitspraak van de CRvB kan aanleiding zijn om de informatie in het plan van aanpak of de 
beschikking nader te preciseren. Samen met de gemeenten waarmee wij de inkoop hebben gedaan (Dongen, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk) worden de mogelijkheden daartoe al onderzocht. 

 
Vervolg - nader onderzoek ingezet  
Bovenstaande informatie komt voort uit een eerste inventarisatie van de uitspraken van de CRvB. Er is 
inmiddels juridisch onderzoek gestart naar de uitspraken van het CRvB en de gevolgen voor het door de 
gemeente vastgestelde beleid. We doen dat deels zelf en deels in samenwerking met de drie genoemde 
gemeenten. We hopen u over de uitkomst voor 1 juli 2016 te kunnen informeren.  
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