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Geachte leden van de Raad

De rechtbank Zeeland - West Brabant heeft op 26 februarijl. uitspraak gedaan in vier beroepszaken over de
Hulp bij het huishouden (Hbhplus) en het resultaatgericht indiceren. ln alle vier de gevallen heeft de rechter
geoordeeld dat het vanwege de rechtszekerheid nodig is dat de gemeente Roosendaal in de beschikking
bepaalt hoeveel uren huishoudelijke hulp een client krijgt. De uitspraken geven dus aan dat resultaatgericht
indiceren nog steeds mogelijk is, mits daarbij ook een indicatie in uren wordt afgegeven.

Onze gemeente heeft in navofging van veel andere gemeenten, zoals Eindhoven, Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam, in 2017 de principiële keuze gemaakt om het resultaatgericht indiceren te introduceren. Hierbij
worden in de beschikking alle activiteiten en frequenties genoemd die nodig zijn voor een schoon huis en
niet meer door de client of diens netwerk kunnen worden gedaan.
Uren worden daarbij bewust niet genoemd. Het resultaat staat voorop, niet de tijd.

De werkwijze met het benoemen van resultaten geeft de mogelijkheid tot het bieden van maatwerk en brengt
met zich mee dat het resultaat hoe dan ook behaald moet worden. Dat maatwerk is ook de bedoeling van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ln de parlementaire geschiedenis wordt die ruimte ook
uitdrukkelijk gegeven. lets wat de rechter in deze uitspraken ook expliciet heeft aangegeven. De rechter
veruvijst echter naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van oktober 2018 van de gemeente
Steenbergen, waarin de hoogste rechter het noemen van uren noodzakelijk vindt. We betreuren het dat de
rechter tot deze conclusie is moeten komen, omdat we hierdoor niet het maatwerk kunnen geven, zoals in
de Wmo is'oecioeid.

Wij respecteren deze vier uitspraken van de rechter. Wat ons betreft zijn deze richtinggevend om te komen
tot beëindiging van de nog lopende juridische procedures. Dit alles ook mede in het licht van de inmiddels
gedane uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Dit betekent ook dat we ons beraden op een aanpassing van het geldende beleid rond Hbhplus.
We zullen daarvoor de reeds lopende bemiddeling met René Mol als mediator, als kanaal gebruiken.
Tot het moment van aanpassing van beleid verandert er niets voor de overige ruim 1600 cliënten die geen
bezwaar hebben ingediend.

De aanpassing van ons beleid zullen we afstemmen met andere gemeenten en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, die immers met dezelfde problematiek te maken hebben.
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Zoals u weet loopt er op dit moment een onderzoek onder de Hbhplus cliënten met als onderdelen een
kwaliteitsondezoek en een tevredenheidsonderzoek. Ook de uitslag van dit onderzoek nemen wij mee in de
verdere ontwikkeling van het aan te passen beleid.

Hiermee hoop ik u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
Uiteraard houd ik u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

lnge Raaijmakers,
Wethouder Hbhplus.
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