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Geachte leden van de raad,

Tijdens de commissievergaderingvan 12 december jl. heb ik u bij de bespreking van de

raadsmededeling 'Stand van zaken herijken Hbh+' toegezegd na te gaan of er nu nog zaken voor
de rechter of bij de bezwarencommissie liggen. Ook zou ik nagaan of er verzoeken zijn ingediend

om het geld dat voor gebruikte dienstencheques is betaald, terug te kr'rjgen. Middels deze brief
wil ik u informeren over de stand van zaken per 1 januari 2020 als het gaat om de lopende
procedures m.b.t. het indicatiebesluit en u tevens informeren over het gebruik van de

dienstencheques.

Gewijzigd beleid
ln 2017 is het beleid ten aanzien van hulp bij het huishouden (Wmo) gewijzigd naar

resultaatgericht indiceren. Er zijn ca. 1500 nieuwe indicaties gesteld. Naar aanleiding hiervan zijn

in 2017 i52 bezwaarschriften via Jurist Wevers ingediend en 4 bezwaarschriften op eigen titel.

Vervolgens heeft Wevers 123 beroepschriften ingediend (in 2019).

Bezwaren
Alle bezwaarschriften diein2017 zijn ingediend zijn in 2018 afgehandeld. ln 2018 en 2019 zijn

nog 14 bezwaarschriften ingediend (9 via Wevers en 5 op persoonlijke titel). Hiervan zijn 13

beiwaarschriften afgehandeld dan wel ingetrokken na een nieuwe indicatie en onder betaling van

de proceskosten. Op 1 januari 202Ois er nog sprake van één bezwaarschrift, dat eind december
201g is ontvangen via Jurist Wevers. Dit bezwaar is inmiddels in behandeling genomen.

Beroepschriften
ln 123 zaken is beroep aangetekend. Op één zaakna zijn alle beroepschriften ingetrokken en is
een schikking getroffen met Wevers. ln deze zaak heeft Wevers het beroepschrift gehandhaafd.

Twistpunt in déze zaak was de keuzevrijheid van de aanbieder. Eind 2019 heeft de rechtbank

zich uitgesproken over dit principiële vraagstuk. De verdeling van de gemeente in zorggebieden
is toegestaan. Het beroep is op dat punt ongegrond verklaard. Wevers heeft aangekondigd in
hoger beroep te gaan.

lngebrekestellingen
Wevers dient regelmatig ingebrekestellingen in wegens het te laat beslissen op aanvragen. In

een drietal zaken zijn dwangsommen verbeurd (totaalca. 3400 euro). Deze zaken worden in

januari administratief afgehandeld. Hij heeft daarnaast een tweetal beroepschriften ingediend

wegens het niet tijdig beslissen. Deze zaken liggen nog bij de rechtbank ter behandeling.



Schadeclaims
Wevers heeft namens 15 cliënten schadevergoeding gevorderd van de gemeente. Deze cliënten
hebben dienstencheques ingezet om bepaalde huishoudelijke taken te verrichten en Wevers
meent dat, gelet op het feit dat het resultaatgericht indiceren niet is toegestaan, cliënten recht
hebben op vergoeding van deze kosten. Deze claims zijn allen afgewezen. Hier staat nog wel
een beroepsmogelijkheid open.

Dienstencheques
Van de dienstencheques wordt gebruik gemaakt door ca. 300 inwoners met ook een WMO-
indicatie en door ca.75 mantelzorgers. Bij de contacten van WegWijs met de WMO-geïndiceerde
inwoners wordt meegenomen hoe de inzet van dienstencheques anders opgelost kan worden.
ln de periode mei, juni, juli en september 2019 is door het ROC, nu Curio, bij 14 inwoners een
student via dienstencheques ingezet. ln totaal ging het in die periode over 112 uur.
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