
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
Stuknummer: 15.013536 

^Zorg ğ Welzijn Į f ^ ^ 
ING 19 JUN 10 ù 

Aan de gemeenteraad van Schagen 
Postbus 8 
1740 AA SCHAGEN 

Datum 
18 juni 2015 

Behandeld door 
Cor de Beurs 

Regiokantoor 
Noord-West 

Postadres 
Postbus 58077 
1040 HB Amsterdam 

Bezoekadres 
Naritaweg 10 
Amsterdam 

T 0900 2282522 
(lokaal tarief) 

F 079 35 36 665 
I www.abvakabofnv.nl 
E noord-west@abvakabo.nl 

KvK 40 41 06 96 

Briefnummer 
SECGDB20140825PNJ 

Dossier 

Doorkiesnummer 

Bijlage(n) 

Betreft: nogmaals oproep om met de FNV in overleg te gaan over bijstelling van 
het ongeldige wmo-beleid van de gemeente Schagen 

Geachte raadsleden, 

In vervolg op mijn bezwaar van 2 februari jl. ben ik teleurgesteld dat u tot nu toe geen gehoor 
heeft gegeven aan mijn oproep om het (toen nog voorgenomen) wmo-beleid inzake de 
huishoudelijke thuiszorg aan te passen en mij hierbij te betrekken. Vanuit de FNV heb ik 
namelijk een concreet voorstel om de wmo- huishoudelijke thuiszorg wel goed te regelen. Ik 
betreur het dan ook dat u het voorgenomen beleid inmiddels toch heeft vastgesteld. 

Ik wil u er nogmaals op wijzen dat een gemeente die van de huishoudelijke thuiszorg een 
algemene voorziening maakt handelt in strijd met de wet, daarmee met het 
legaliteitsbeginsel, en daarmee is dat beleid dus onverbindend. Geheel in lijn met de 
opvatting van de FNV heeft recente rechtspraak namelijk uitgewezen dat schoonmaken van 
de woning als algemeen dagelijkse levensverrichting (ADL) moet worden gezien 
(ECLI:NL:RBGEL:2015:1490). Bij gebreke van een schoon huis bestaat er een risico op 
vervuiling en aantasting van de gezondheid. Als zodanig vormt een schoon huis een 
voorwaarde om te kunnen blijven functioneren in de eigen leefomgeving als bedoeld in art. 
2.3.5 lid 3 WMO 2015. Dat brengt met zich mee dat een burger die niet zelf (de regie over) 
zijn huishouden kan voeren, niet zelfredzaam is (lees: adl-zelfstandig) als bedoeld in art. 
1.1.1. lid 1 van de WMO 2015. 
Bovendien heeft de Centrale Raad van Beroep in ECLI:NL:CRVB:2014:4276 bepaald dat 
een algemene voorziening alleen aanvaardbaar is als deze is te betalen door een burger 
met een inkomen op het sociaal minimum. Gemiddeld 3 uur huishoudelijke hulp per week á 
C 15,- per uur (dat vond de rechter in dat geval redelijk) = C 45,- per week, en dat kan 
iemand met een sociaal minimum inkomen niet betalen. 
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Twee belangrijke uitspraken derhalve, die hebben uitgewezen dat een gemeente van de 
huishoudelijke thuiszorg geen algemene voorziening mag maken. 

Bovendien moet een gemeente voor beoordeling van gevraagde hulp deugdelijk onderzoek 
doen, wat veel gemeenten niet doen. Volstaan in het beleid met 'een schoon en leefbaar 
huis' is daarbij onvoldoende. In ECLI:NL:RBNNE:2015:1134 stelt de rechter dat de wetgever 
met de WMO 2015 geen wijziging heeft beoogd aan te brengen in het onder de oude wmo al 
geldende compensatiebeginsel (Memorie van Toelichting TK, 2013-2014, 33841, nr. 3). Het 
compensatiebeginsel impliceert een individuele toets naar de behoefte aan huishoudelijke 
hulp. En voor die toets zijn er objectieve en onafhankelijke criteria nodig. De Centrale Raad 
van Beroep noemt dat in een eerdere uitspraak 'essentialia van het voorzieningenpakket, die 
door de gemeenteraad in een verordening dienen te worden vastgelegd'. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de rechter in ECLI:NL:RBGEL:2015:1889 heeft bepaald dat alleen het 
vastleggen van de term 'een schoon en leefbaar huis' daar niet aan voldoet en verklaarde de 
betreffende wmo-verordening van de gemeente op dat punt dan ook zelfs onverbindend. 

Met andere woorden, gemeenten mogen niet van de huishoudelijke thuiszorg een algemene 
voorziening maken en aan een besluit tot toekennen van de benodigde uren dient een 
deugdelijk onderzoek vooraf te gaan aan de hand van door de gemeenteraad vastgestelde 
objectieve en onafhankelijke criteria. Uw verordening voldoet naar mijn mening niet aan 
deze voorwaarden. Ik verzoek u dan ook nogmaals om met mij in overleg te treden om het 
wmo-beleid van uw gemeente wel in overeenstemming te brengen met de eisen/bedoeling 
van de wet. Tevens verzoek ik u mij dit binnen 3 weken te laten weten. 

Hoogachtend, 

C.J. de Beurs 
Bestuurder Zorg 


