Beantwoording mondelinge vragen van de SP
1. Is het College op de hoogte van het onderzoek welke in opdracht van het
FNV zorg en welzijn is uitgevoerd door adviesbureau Wevers met betrekking tot de
jurisprudentie gemeentelijk WMO beleid?
Ja, in zoverre dat het genoemde onderzoek een onderzoek is naar het beleid van
gemeenten inzake de huishoudelijke ondersteuning en niet naar het brede
gemeentelijke Wmo beleid.
2. Is het College op de hoogte van het feit dat de Gemeente Brielle
negatief genoemd wordt in dit onderzoek?
Het college heeft gezien dat de onderzoeker op basis van de website en de
huidige beleidsregels van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot de conclusie
komt dat deze drie gemeenten resultaat gericht indiceren. Volgens de
onderzoekers blijkt uit de gerechtelijke uitspraken dat resultaatgericht indiceren
niet toegestaan is. De onderzoeker stelt vervolgens dat het beleid van deze drie
gemeenten niet is toegestaan.
Het college wil hierbij twee kanttekeningen plaatsen:
De onderzoeker heeft een toetsingskader opgesteld dat uitgaat van één bepaalde
interpretatie van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Deze zomer
hebben het ministerie van VWS, de VNG, het Netwerk Directeuren Sociaal
Domein (NDSD) samen met gemeenten gewerkt aan een bredere
(onafhankelijke) analyse van de effecten van de uitspraken van de Centrale Raad
van Beroep. Deze organisaties komen tot een andere interpretatie dan de
onderzoeker van de FNV als het gaat om de toelaatbaarheid van resultaat gericht
indiceren. Zie verder het antwoord op vraag 3.
3. Heeft het college naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad
Van Beroep van 18 mei 2016 waarin gesteld is dat resultaat gericht
indiceren volgens de rechtbank niet is toegestaan het beleid gewijzigd?
zo ja op welke manier, wat is er gewijzigd en per wanneer is dit ingegaan zo nee waarom
niet of bent u nog bezig om het beleid te wijzigen, zo ja welke stappen heeft u reeds
ondernomen
De interpretatie van de VNG (die tot stand is gekomen in afstemming met het
ministerie VWS, zie hiervoor) luidt niet dat resultaatgericht indiceren niet is
toegestaan maar dat er een duidelijke maatstaf moet zijn (toetsingskader) op
welke concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten
van een schoon en leefbaar huis. De VNG is van mening dat resultaatgericht
indiceren mogelijk blijft als aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:
o Werkwijze en resultaatgebieden moeten opgenomen zijn in de
beleidsregels en duidelijk omschreven moet zijn wat daar onder wordt
verstaan;
o In de beschikking of beleidsregels moeten de concrete activiteiten
worden opgenomen die leiden tot het gestelde resultaat;
o In de beschikking moet de frequentie (het aantal keren) van de
activiteiten worden benoemd.
De inzet van het college is om de bestaande beleidsregels zodanig aan te passen
dat voldaan wordt aan de hiervoor genoemde voorwaarden. We maken daarbij
onder meer gebruik van input van de VNG en we stemmen dit af met de
gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne. Dit zal zijn beslagkrijgen in de nieuwe
beleidsregels Wmo 2015 die dit najaar door het college vastgesteld worden. Op
het moment dat dit nieuwe beleid is vastgesteld, zal de uitvoering ook volgens

dit beleid plaats vinden.
4. Hoe gaat het college om met nieuwe jurisprudentie omtrent de WMO?
Wij volgen uiteraard uitspraken die ons beleid raken, winnen hierover advies in
(onder ander bij de VNG), stemmen af met de gemeenten op Voorne en indien
nodig, passen wij het beleid of uitvoering aan. Zoals ook gehandeld wordt m.b.t.
de onderhavige uitspraken ten aanzien van huishoudelijke ondersteuning.
Graag stellen wij u in de gelegenheid om in de komende raad antwoord te
geven op onze vragen zover u de antwoorden al paraat heeft.
Wij stellen voor om de agendacommissie te verzoeken de vragen samen met
de antwoorden terug te laten komen in de eerst volgende commissie
samenleving.
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