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Geachte leden van de raad, 
 
Tijdens de commissievergadering van 30 januari jl., bij de bespreking van de raadsmededeling 'HHT-
regeling/dienstencheques vanaf 2020 en verder', zijn er vanuit VLP, Groen Links en de SP vragen gesteld 
waarbij een schriftelijke beantwoording is toegezegd.  
 
2020-A15 Verschil wel / geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden binnen procedure 
Vanuit de VLP-fractie is de vraag gesteld wat precies het verschil is tussen enerzijds de beantwoording in de 
vraag waarom er beroepsmogelijkheid is en de brief naar de vertegenwoordiger van cliënten dat er geen 
bezwaar mogelijk is. 
 
Hieronder wordt inzicht gegeven in het verloop van de (bezwaar en beroeps-)procedure(s).  
 
Gemachtigde (Wevers) heeft namens 19 cliënten de kosten van ingezette dienstencheques teruggevorderd 
bij de gemeente op basis van de procedure zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Dit is een 
bestuursrechtelijke procedure en niet vergelijkbaar met een privaatrechtelijke schadevergoedingsprocedure. 
 
De rechtbank heeft begin 2019 besloten dat de indicatiebesluiten hulp bij het huishouden van 2017 niet in 
stand konden blijven. Deze besluiten zijn de zogenaamde schadeveroorzakende besluiten en zijn voor 
gemachtigde het uitgangspunt om de kosten van de dienstencheques terug te vorderen, omdat deze naar 
zijn mening zijn ingezet voor huishoudelijke taken die ten onrechte niet zijn verricht. Hij heeft dit destijds 
tijdens de bezwaar- en beroepsprocedures ook al aangekondigd. Hij had deze actie direct in de 
beroepsprocedure kunnen inbrengen. Hij heeft er voor gekozen dat op een later moment te doen. De 
procedure is als volgt. 
 
Gemachtigde moet bij de rechtbank een verzoekschrift indienen waarin hij verzoekt om vergoeding van de 
schade. Hij moet tegelijkertijd of eerst (zoals in dit geval) het bestuursorgaan hier ook om vragen. De 
wetgever gaat ervan uit dat het bestuursorgaan eerst zelf kan beoordelen of vergoeding aan de orde is. 
De claims ‘kosten inzet dienstencheques’ die in dit geval bij de gemeente zijn neergelegd, zijn afgewezen. 
Wij zijn van mening dat de inzet van de dienstencheques geheel los staat van het resultaatgericht indiceren 
en het besluit van de rechtbank om terug te gaan naar de laatste beschikking waarin nog wel uren werden 
genoemd.  
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Bij een negatief besluit van het bestuursorgaan kan gemachtigde alsnog een verzoekschrift indienen bij de 
rechtbank als hij dat al niet heeft gedaan. Op dit moment lopen er geen juridische procedures rondom de 
dienstencheques en zijn wij niet op de hoogte zijn van een gang richting rechtbank.  
Tegen de reactie van het bestuursorgaan, positief of negatief, staat geen bezwaarmogelijkheid open. De 
gang naar de rechtbank staat immers open.  
 
Een benadeelde heeft 5 jaar de tijd om deze procedure te starten, ingaande vanaf de datum van het 
schadeveroorzakende besluit. De proceskostregeling inzake de bezwaarschriftenprocedure geldt. Dus 
mocht gemachtigde gelijk krijgen, dan heeft hij recht op een proceskostenvergoeding. 
 
2020-A17 Standaard toekenning zorgmoment bij overschrijding beslistermijn 
Wat betreft de suggestie van de VLP om bij het verstrijken van de wettelijke termijn zonder beslissing- over 
te gaan op een standaard zorgmoment van 2 uur in de week, totdat er een zorgindicatie is afgegeven, zou ik 
de focus willen leggen op het aanpakken van de oorzaak en niet op symptoombestrijding en het toepassen 
van lapmiddelen. Er wordt ingezet op 100% afhandeling en besluitvorming binnen de termijn en het inzetten 
van maatwerkoplossingen op basis van urgentie bij dreigende overschrijding. Op dit moment is dusdanig op 
de afhandeling van aanmeldingen ingelopen, dat binnen de wettelijke termijnen een beschikking wordt 
afgegeven. 
 
2020-A18 Overname taken vanuit verpleging en verzorging  
Op verzoek vanuit de SP-fractie wordt hieronder inzichtelijk gemaakt welke taken worden overgenomen door 
de persoonlijke verpleging en verzorging vanuit de Thuiszorg bij ontslag uit het ziekenhuis (A18). 
Voor beantwoording van deze vraag wordt hieronder een schets gegeven van de ontslagprocedure: 
1. De behandelende arts(en) bepalen of iemand uit het ziekenhuis kan worden ontslagen. 
2. In het geval dat de patiënt naar huis gaat en er verzorging en verpleging nodig is, vindt er een gesprek  
plaats met de transferverpleegkundige. 
3. De transferverpleegkundige stemt met servicebureau van de instelling de persoonlijke verpleging en  
verzorging af. Daar wordt afgesproken wat de zorgvraag is, de frequentie en kijkt de zorgaanbieder of hij de 
vraag aan kan, of er plaats is en aan welke voorwaarden (bijv. hulpmiddelen, verbandmiddelen) moet zijn 
voldaan voordat de patiënt naar huis kan/de thuissituatie is voorbereid op de zorgverlening thuis. 
4. De transferverpleegkundige bespreekt met patiënt en netwerk het ontslag door. 
5. De verpleging en verzorging wordt meteen na ontslag ingezet conform afspraak met de zorgaanbieder. 
6. Wanneer er al HbH+ is, wordt deze weer gecontinueerd volgens de gebruikelijke planning soms met een 
tijdelijke uitbreiding.   
7.V&V en HbH+ zijn aanvullend en ondersteunend aan elkaar. Samen met  de zelfzorg van de client, 
mantelzorg, vrijwilligers en evt. begeleiding. 
8. Mocht bij ontslag uit het ziekenhuis geen HbH+ zijn, maar dit wel nodig zijn, dan komt dit signaal van  
Client of netwerk. Zo niet dan komt deze zorgvraag bij de indicatiestelling in de wijkverpleging naar boven. 
 
Los van het wel of niet hebben van HbHplus, wel of niet uit het ziekenhuis ontslagen worden, verschoont de 
wijkverpleging altijd het bed als dat vervuild is door bijv. urine of ontlasting of als het nat is na een 
bedwassing.. Bij bedlegerigheid zal de wijkverpleging het bed frequent ook (met de mantelzorgers) 
verschonen Het betreft dan mensen die niet uit bed kunnen of enkel uit bed komen om het bed te kunnen 
verschonen.  
 
Ik beschouw de toezeggingen 2020 - A15, A17 en A18 hiermee als afgedaan. Wat betreft de toezegging 
2020-A16 zal ik uw raad in april nader informeren over de uitkomsten van de pilot HBH+ 
 
 
Hoogachtend, 
Wethouder Thuiszorg 
 
 
 
 
 
 
 
I.M. Raaijmakers MSc. RC 
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