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Geachte heer Van den Kieboom, 

In uw brief van 19 mei 2016 stelt u ons vragen over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CrvB) met 
betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 

1. Hoe interpreteert uw college de uitspraak van de CRvB voor de gemeente Bergen op Zoom? 

Antwoord: 

De gemeente Bergen op Zoom heeft samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht, naar aanleiding van de 
uitspraken van de CrvB, het huidige Wmo-beleid geëvalueerd. Daarnaast is er deelgenomen aan het werkatelier "CrvB-
uitspraken over huishoudelijke hulp Wmo" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waar de uitspraken en 
de gevolgen zijn toegelicht. Naar aanleiding hiervan komt naar voren dat de gemeente Bergen op Zoom grotendeels 
voldoet aan de uitspraken van de CrvB. Alleen de omschrijving van het resultaat 'schoon en leefbaar' moet uitgebreider 
worden omschreven in de beleidsregels Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Bergen op Zoom 2015. Het 
aanpassen van de beleidsregels is een collegebesluit. Daarnaast moet er een frequentie, dus niet het aantal uren, van de 
huishoudelijke ondersteuning worden genoemd. Op dit moment is de frequentie opgenomen in het leveringsplan. Het 
leveringsplan is het plan wat door de aanbieder wordt opgesteld in overleg met de cliënt. De frequentie moet nu ook 
worden opgenomen in het besluit. Beide aanvullingen hebben betrekking op het gemeentelijk beleid. Het aanvullen 
hiervan heeft geen invloed op de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning. De uitvoering van de huishoudelijke 
ondersteuning in Bergen op zoom blijft dus ongewijzigd. 

2. Is dit voor uw college aanleiding het beleid en/of de uitvoering er van bij te stellen ? 

Antwoord: 

Sinds 1 januari 2015 is de huishoudelijke ondersteuning binnen de Wmo anders georganiseerd. Telde tot en met 2014 
het aantal uren huishoudelijke ondersteuning dat men kreeg, vanaf 2015 telt het resultaat. De resultaten die moeten 
worden bereikt met de huishoudelijke ondersteuning zijn: 
- Men kan wonen in een schoon en leefbaar huis, 
- Men kan beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding. 
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Dit staat beschreven in het gemeentelijk beleid. Zoals aangegeven bij vraag 1, blijft de uitvoering van huishoudelijke 

ondersteuning in Bergen op Zoom ongewijzigd, maar gaat het resultaat 'schoon en leefbaar' uitgebreider worden 

omschreven in de beleidsregels Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Bergen op Zoom 2015. Als leidraad 

worden hiervoor het CIZ protocol "Indicatieadvisering voor Hulp bij het Huishouden" en beleidsregels van andere 

gemeenten aangehouden. Daarnaast wordt in het besluit, wat de cliënt ontvangt, de frequentie van de huishoudelijke 

ondersteuning genoemd. 

3. Is uw college bereid met terugwerkende kracht zorgvragers die een verzoek om huishoudelijke hulp hebben 

ingediend de laatste anderhalfjaar, maar op basis van het níeuwe begrip 'Een schoon en veilig huis' dit niet dan wel 

slechts gedeeltelijk toegekend hebben gekregen, alsnog tegemoet te komen? 

Antwoord: 

Zoals aangegeven bij vraag 1 en 2, voldoet de gemeente Bergen op Zoom aan de uitspraken van de CrvB. De twee 

noodzakelijk aanvullingen hebben betrekking op het gemeentelijk beleid. Het aanvullen hiervan heeft geen invloed op de 

uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning. De uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning in Bergen op Zoom 

blijft dus ongewijzigd. 

4. Gaat uw college in de toekomst handelen bij de uitvoering van de WMO conform de uitspraak van de CRvB? 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 en 2. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Dhr. S.P.M. Verstraten, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726. 

Hoo achtend, 

Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks 

Wethouder gemeente Bergen op Zoom 


