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Aan de gemeenteraad van Schagen 

Postbus 8 

1740 AA Schagen 

 

         Amsterdam, 2 februari 2015 

 

Betreft: bezwaar tegen voorgenomen wijze van (her)indicatie voor huishoudelijke zorg vanuit de 

WMO 

 

Geachte raadsleden, 

Morgen, dinsdag 3 februari, staat bij u ter instemming op de agenda het stuk Hervorming 

Huishoudelijke Hulp van 14 december 2014 (registratienr. 14.119273). Naar aanleiding van dit 

voorgenomen besluit ben ik zeer recent benaderd door verontruste leden. De FNV telt inmiddels 

meer dan een miljoen leden. Een deel van die leden woont in uw gemeente en maakt gebruik van 

huishoudelijke thuiszorg vanuit de WMO. Zij zullen bij instemming morgen van uw raad vanaf 1 

maart 2015 minder of geen hulp meer gaan krijgen. Daarnaast zijn er in uw gemeente ook leden 

werkzaam als huishoudelijk verzorgende en zullen door dat verlies aan uren minder werk gaan 

krijgen of zelfs hun baan verliezen.  

Aangezien de FNV op grond van haar doelstelling (en blijkend uit haar feitelijke werkzaamheden) in 

het bijzonder de betreffende belangen van deze beide groepen behartigt, ben ik van oordeel dat de 

FNV op basis van artikel 1:2 lid 3 Awb als belanghebbende ten aanzien van de door of namens u ter 

zake van de verstrekking van huishoudelijke zorg te nemen besluiten dient te worden aangemerkt. 

Op grond van onderstaande argumenten ben ik van mening dat het stuk op een aantal onderdelen 

niet juist is en dat u hier dan ook niet mee dient in te stemmen. 

Uitgangspunt van de nieuwe zorgwetgeving is dat de WMO-zorg, dus ook de huishoudelijke 

thuiszorg, inderdaad anders ingericht moet worden dan onder de oude wetgeving het geval was. De 

wetgever gaat daarbij uit van innoverend gemeentelijk beleid en uitvoering, alsmede de inzet van 

een meer participerende samenleving. Bij het opstellen van dat beleid en de controle daarop hoort 

een gemeenteraad uit te gaan van sturingsvariabelen op de volgende gebieden: 

 Innovatie in die zorg 

 Participatie door de samenleving in die zorg 

 Voldoen aan de resterende zorgbehoefte van de zorgvrager 

Uit het stuk maak ik niet op dat en hoe er eerst concreet invulling wordt gegeven aan deze taak 

alvorens lopende indicaties en nieuwe aanvragen kunnen worden (her)beoordeeld.  

De opdracht vanuit de nieuwe WMO aan de gemeenten is om burgers die zelf dan wel samen met 

personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn een beroep te laten doen op door 

de gemeente georganiseerde ondersteuning (daaronder begrepen ook de ondersteuning bij het 

voeren van een gestructureerd huishouden), waardoor zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 

kunnen blijven. 
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Ten aanzien van nog lopende indicaties voor de huishoudelijke thuiszorg is artikel 8.9 van de nieuwe 

WMO volstrekt duidelijk: lopende indicaties moeten na 1-1-2015 gerespecteerd worden. Vóór die 

datum toegewezen uren zorg moeten dus geleverd blijven worden. Uw voorgenomen besluit gaat 

daar niet van uit. 

Ingeval een indicatie na 1-1-2015 afloopt, of ingeval van een nieuwe aanvraag voor huishoudelijke 

thuiszorg na 1-1-2015, is het vervolgens de vraag of op voorhand en zonder zorgvuldig onderzoek 

gesteld kan worden dat huishoudelijke hulp als algemeen gebruikelijk en dus door de burger zelf te 

organiseren en te betalen zorg moet worden gezien. Uw voorgenomen besluit lijkt daar wel van uit 

te gaan, maar naar mijn mening is het antwoord op die vraag ontkennend. Voor een goede 

beoordeling van een nieuwe vraag om ondersteuning bij huishoudelijke werk, dan wel een vraag om 

verlenging daarvan, dienen er 4 vragen beantwoord te worden: 

1. Wat zijn de door een onafhankelijk deskundige vastgestelde beperkingen dan wel psycho-

sociale problemen van de aanvrager.  

2. Welke huishoudelijke werkzaamheden kan de aanvrager daardoor niet (langer) zelfstandig 

verrichten. Ook dit zal door een onafhankelijke deskundige vastgesteld dienen te worden. 

3. Welke van die werkzaamheden kunnen verricht worden vanuit (technologische) innovatie 

en/of structureel door personen in de naaste omgeving van de aanvrager. 

4. Hoeveel uur is er met de resterende werkzaamheden gemoeid. Die uren dienen vanuit de 

WMO door de gemeente te worden toegewezen en vergoed. 

In tegenstelling tot uw voorgenomen besluit speelt het aspect van beschikbaar budget in die 

beoordeling geen rol. Wanneer de gemeente meent de in de WMO opgelegde taak niet naar 

behoren te kunnen uitvoeren vanwege onvoldoende financiële middelen dan is het aan de 

opdrachtgever (het Rijk) om of meer geld ter beschikking te stellen of uw wettelijke taak te wijzigen.  

Ook het aspect in uw voorgenomen besluit of de burger wel of niet in staat is zelf de noodzakelijke 

ondersteuning te betalen is niet relevant. Zie hiervoor de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad 

van Beroep, waarin is bepaald  dat het gemeenten niet is toegestaan om inkomenspolitiek te 

bedrijven. 

Uit uw voorgenomen besluit maak ik op dat 

o Tijdens een nog lopende indicatie voor huishoudelijke thuiszorg met een generiek besluit 

wordt bepaald dat alle cliënten vanaf 1 maart 2015 geen of minder uren hulp meer krijgen. 

Op grond van het voorgaande, in samenhang met de rechtszaak die over dit onderwerp 

reeds gevoerd is in de gemeente Dantumadeel (zaak bij de rechtbank Groningen: LEE 

14/4569), is dit niet toegestaan en de cliënten dienen de toegewezen uren conform de 

eerder vastgestelde indicatie te behouden. 

o Tijdens de nog lopende indicatie wordt zonder voorafgaand deugdelijk onderzoek via een 

individuele herindicatie bepaald dat cliënten voortaan geen of minder hulp nodig hebben. 

Op grond van het voorgaande, in samenhang met de boven vermelde rechtszaak, is dit niet 

toegestaan (zie artikel 8.9 WMO) en dienen de betreffende cliënten hun oorspronkelijke 

uren hulp te behouden gedurende de reeds afgegeven indicatieperiode. Een eventuele 

herindicatie is alleen mogelijk wanneer uw gemeentelijk beleid op grond van de voorgaande 

WMO een herindicatie tijdens een reeds afgegeven indicatie mogelijk maakt, maar een 

verordening daartoe is mij niet bekend.  

o Na afloop van een eerdere indicatie dan wel bij aanvraag om een nieuwe indicatie wordt 

zonder zorgvuldig onderzoek (conform de vier criteria op blz. 2) bepaald dat de aanvrager 

geen of minder dan de gevraagde hulp krijgt toegewezen. Op grond van het voorgaande, in 
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samenhang met de boven vermelde rechtszaak, is dit niet toegestaan en dient er in uw vast 

te stellen beleid eerst een onafhankelijk en objectieve onderzoek geborgd te worden. 

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat uw voorgenomen besluit niet of onvoldoende 

zorgvuldig is voorbereid en/of in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel en/of in strijd met het 

evenredigheidsbeginsel. Verder lijkt uw besluitvorming in sommige gevallen ook een voldoende 

feitelijke grondslag en/of een voldoende draagkrachtige motivering te ontberen. Ik verzoek u dan 

ook niet in te stemmen met het voorgenomen besluit en het college van B&W op te dragen het 

beleidsstuk in bovenstaande zin aan te passen. Uiteraard ben ik altijd bereid hieraan mee te werken 

en zie een uitnodiging daartoe met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

C.J. de Beurs 

Bestuurder Zorg FNV 


