
Vragen CDA en beantwoording  

 

 

Vraag van het CDA: 

Afgelopen periode is er veel in de krant geschreven over de noodzaak van het verminderen van de 

regeldruk van de wijkverpleegkundigen en dat er effectief meer tijd beschikbaar komt voor het helpen 

van de client. Op welke manier is dit in Schagen geregeld voor de mensen die vanuit de WMO thuis 

hulp verlenen (voormalige HH! en HH2).  

 

Antwoord:  

Uitvoering schoonmaakondersteuning en signalering en praktische thuisondersteuning 

Met de aanbieders die de producten voor het voeren van een huishouden 

(schoonmaakondersteuning en signalering en praktische thuisondersteuning) worden regelmatig 

accountgesprekken gehouden. Onderdeel van de gesprekken is de uitvoering. Tijdens deze 

gesprekken is nooit naar voren gekomen dat de professionals in de knel komen omdat zij hun tijd niet 

volledig aan de zorg kunnen besteden, vanwege de administratieve verantwoordwoording. 

 

De grootste aanbieder is WZG Samen. Daarom is bij hen nagegaan wat de professional aan 

administratie doet. Zij hebben aangegeven dat bij iedere cliënt een boekje ligt, waarin de aankomst- 

en vertrektijd wordt geregistreerd en is het mogelijk om bijzonderheden te noteren. Dit is ook voor de 

familie. Dit laatste wordt altijd aan de teamleider teruggekoppeld. Deze neemt vervolgens, rekening 

houdend met de wensen van de familie, contact op met de wijkteams, om te kijken of de 

ondersteuning moet worden aangepast.  

 

Afstemming met de wijkverpleging en wijkteam 

De wijkverpleging valt onder het regime van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de wijkteams in de 

gemeente Schagen zijn zij een belangrijke signaleerder en een van de schakels voor de ondersteuning 

die op basis van de Wmo wordt geleverd.  

 

De zorgverzekeraar heeft afspraken gemaakt met WZG Samen voor de inzet van de S1 -

verpleegkundige. Deze doet niet lijf-gebonden taken. De S1 verpleegkundige sluit regelmatig aan bij 

de wijkteams van Schagen. Was dit in eerste instantie voor kennisdeling, heeft dit zo langzamerhand 

ontwikkeld tot steeds meer voor afstemming op casusniveau. Zo hebben de wijkteams de 

wijkverpleegkundigen gevonden en kan er snel geschakeld worden.  

 

Voor de toekenning van de producten voor het voeren van een huishouden 

(schoonmaakondersteuning en signalering en praktische thuisondersteuning) wordt door de 

wijkteamconsulenten gewerkt met normtijden. Deze zijn vastgelegd in de beleidsregels. Indien de 

situatie hier aanleiding toe geeft, kan er door de wijkteamconsulenten altijd ten gunste van de cliënt 

worden afgeweken. De situatie van iedere cliënt wordt zorgvuldig door de consulenten in beeld 

gebracht. 

 

 

Vraag CDA: 

Per 2018 wijzigt het huwelijksrecht. Mensen huwen dan standaard op huwelijkse voorwaarden ipv in 

gemeenschap van goederen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de vermogenspositie van de 

betrokkenen als dit niet juist wordt gekanaliseerd en een van de partners overlijd of bij scheiding. Is de 

gemeente op de hoogte van de gevolgen van de wijziging in het huwelijksrecht? Worden mensen die 

in ondertrouw gaan actief op gewezen? Wij realiseren ons bij deze vraag, dat het feitelijk 

een individuele verantwoordelijkheid is, echter ikv informatie verstrekking lijkt ons dit zinnige taak van de 

gemeente. 

 

Antwoord: 

Hierbij een stukje over de  nieuwe situatie per 1 januari 2018 wat betreft het huwelijksrecht en hoe wij 

daar als gemeente mee omgaan. 

 
Ben je van plan in 2018 te gaan trouwen? Let dan goed op! De regels over het trouwen in 

gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden gaan namelijk per 1 januari 2018 



veranderen. Vanaf dan wordt er in beginsel getrouwd onder huwelijkse voorwaarden in plaats van in 

gemeenschap van goederen. 

  

 

Gemeenschap van goederen 

Nu is het zo dat indien de aanstaande echtgenoten niets regelen bij de notaris, zij automatisch in 

algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden 

vóór het huwelijk aanwezig en alle bezittingen en schulden welke tijdens het huwelijk ontstaan 

gemeenschappelijk zijn. Bij een echtscheiding moet dan dus alles door de helft worden gedeeld. 

 

Verandering naar huwelijkse voorwaarden 

Met ingang van 1 januari 2018 verandert dit. Alles wat voor het huwelijk privé-vermogen was (alle 

schulden en bezittingen) zal ook privé-vermogen blijven. Ook schenkingen en erfenissen vallen dan in 

beginsel niet meer in de gemeenschap van goederen. Tenzij de erflater of schenker dit uitdrukkelijk via 

de notaris heeft geregeld. Deze huwelijkse voorwaarden zullen als ‘een beperkte gemeenschap van 

goederen’ worden aangeduid. 

 

Wat betekent dit voor de afdeling Burgerzaken gemeente Schagen: 

Als het bruidspaar bij ons aangifte van huwelijk of partnerschapsregistratie (ondertrouw) komt doen dan 

wordt er altijd op gewezen dat mensen kunnen huwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse 

voorwaarden. Wij gaan onze informatie aan het bruidspaar per 1 januari 2018 aanpassen en ze erop 

wijzen dat als ze niks regelen ze trouwen onder beperkte huwelijkse voorwaarden in plaats van in 

gemeenschap van goederen. Willen ze hierover informatie adviseren wij ze om contact op te nemen 

met de notaris. 

 


