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Reactie op uitspraak rechtbank Gelderland over hulp bij het huishouden

Geachte raad,
Op 23 november 2017 heeft rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over de hulp bij het
huishouden zoals die in Beuningen georganiseerd is. In deze brief geven we een korte reactie op
deze uitspraak.
Aanleiding
Uw Raad heeft besloten om de hulp bij het huishouden 1 vanaf 1 juni 2016 als algemene
voorziening te organiseren. Ook gaf uw Raad opdracht om een vangnet te realiseren voor
schrijnende gevallen of situaties waarin de algemene voorziening niet passend is. Over de manier
waarop we dit uitgevoerd hebben, leest u meer in de evaluatie die u op 2 oktober 2017 in de
commissie Samenleving besproken hebt. Naar aanleiding van de beleidswijziging vanaf 1 juni 2016
en de toepassing daarvan in een concreet geval heeft de rechter het beroep tegen het Beuningse
beleid rondom de hulp bij het huishouden gegrond verklaard.
ínhoud van de uitspraak
Als college hebben we de uitspraak grondig bestudeerd. Een van onze conclusies luidt dat de
uitspraak niet alleen betrekking heeft op één individuele situatie, maar ook op de manier waarop in
Beuningen de hulp bij het huishouden is ingericht. De rechtbank beoordeelde namelijk zowel het
uitgevoerde onderzoek als de manier waarop in Beuningen de algemene voorziening functioneert en
is ingericht. De uitkomst is dat zowel het onderzoek als de inrichting van de algemene voorziening
zich in deze vorm niet laten verenigen met wettelijke kaders.
Gevolgen van deze uitspraak
De Wmo is een wet met aanzienlijke beleidsvrijheid voor gemeenten. Jurisprudentie speelt dan ook
een belangrijke rol om te bepalen of beleid in overeenstemming is met de wettelijke kaders.
Voortschrijdend inzicht, onder andere op basis van nieuwe jurisprudentie en ervaringen bij andere
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gemeenten, zal daarmee voortdurend tot een herijking van beleid leiden. Op basis van de uitspraak
van rechtbank Gelderland en voortschrijdend inzicht concluderen we dat het beleid aanpassingen
behoeft, ondanks het feit dat de intentie altijd is geweest om de Wmo zo zorgvuldig mogelijk uit te
voeren. We werken als college verschillende scenario’s uit en zullen zo snel mogelijk, uiterlijk
binnen een halfjaar, met een voorstel komen voor bijstelling van het beleid.
Het is nu nog te vroeg om in details te treden over mogelijke scenario’s. De materie is complex en de
diverse scenario’s kenmerken zich onder andere door juridische onzekerheden, financiële
complicaties of een combinatie daarvan. Daar komt nog bij dat het aanpassen van één onderdeel,
bijvoorbeeld de toegang, grote gevolgen heeft voor de gehele systematiek en daarom is een brede
heroverweging noodzakelijk. Bij die brede heroriëntatie betrekken we ook de spanning tussen
enerzijds de ongewijzigde wettelijke opdracht om de huishoudelijke hulp uit te voeren en anderzijds
een opgelegde korting van ~ aanvankelijk - 400Zo van het budget.
Behandeling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018
In uw vergadering van 19 december a.s. staat de Verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Beuningen 2018 op de agenda. We stellen voor om de behandeling van dat
raadsvoorstel toch door te laten gaan, ondanks de uitspraak van de rechtbank. Hiervoor hebben we
vier redenen:
1. In verband met de regionale samenwerking en de aanscherping van de kwaliteitseisen voor
pgb-aanbieders is het noodzakelijk de verordening op 1 januari 2018 in werking te laten
treden;
2. Bij het vertraagd vaststellen van de verordening blijft de oude verordening gelden inclusief
het beleid rondom hulp bij het huishouden. Uitstel van behandeling leidt daarmee dus niet
tot een snellere aanpassing van het HH-beleid;
3. In het voorstel worden pgb-tarieven 2018 vastgesteld en dat is noodzakelijk voor de
uitvoering;
4. We komen als college uiterlijk binnen een half jaar met een voorstel voor aanpassing van
het beleid.
Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, beantwoorden we die graag.
Met vriendelijke groet,
burgemefesner-ea-wethouders
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