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Bijlage(n):
Geachte College,
Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep in haar vonnis uitgesproken dat Huishoudelijk Hulp 1 (HH1)
ook onder de werking van de Wmo 2015 valt, waarmee duidelijkheid werd geschapen in een te lang
slepend debat. Op 23 mei heeft de portefeuillehouder ons geïnformeerd over uw voornemen het beleid in
overeenstemming te brengen met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en daarbij het verzoek
gedaan zo spoedig mogelijk een advies uit te brengen, zodat de Gemeenteraad in juni de nodige besluiten
kan nemen. Op 25 mei hebben wij vervolgens als Wmo Adviesraad Schagen (WAS) het collegevoorstel
ontvangen.
Het is in deze zaak van het grootste belang dat zo snel mogelijk de situatie van voor 1 mei wordt hersteld en
de inwoners hun HH1 weer terugkrijgen. De WAS is dan ook unaniem van mening dat bij uw
beleidsvoornemen de HH1 weer in te voeren alleen een positief advies past, wat wij dan ook gaarne geven.
Hierbij dringen wij er bij u op aan, alles in het werk te stellen om zo spoedig als mogelijk is, uitvoering te geven
aan het alsdan gewijzigde beleid.
Gelet op de gevoeligheid van de materie ontvangen wij ook graag een afschrift van de brieven die u aan
betrokkenen gaat sturen.
Tijdens de bespreking op 23 mei werd aangegeven dat in het kader van de voorlichtingscampagne,
op de website een rubriek komt met de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Een groot
deel van het cliëntenbestand zal hier echter geen gebruik van kunnen maken, omdat zij geen internet
hebben. Wij rekenen er dan ook op dat voor deze groep een passende oplossing komt en niet een
verwijzing naar de website, als zij telefonisch of aan de balie met vragen komt.
Samengevat:
Wij geven een positief advies op uw beleidsvoornemen de HH1 weer in te voeren;
Wij dringen eropaan dat u zo snel mogelijk dit beleid gaat uitvoeren;
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Wij rekenen erop dat u in de voorlichtingscampagne rekening houdt met cliënten die geen internet
hebben;
Wij ontvangen graag afschriften van de brieven die u aan betrokkenen gaat sturen

Met vriendelijke groet,
Namens de leden van de Wmo Adviesraad Schagen
Ingrid van ’t Veen
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