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Geachte heer Van den Kieboom,

In uw brief van 17 augustus 2016 stelt u ons vragen over de uitspraak van de rechtbank Breda met betrekking tot de 
huishoudelijke ondersteuning. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank Breda in de zaak aangespannen door een 61-jarige 
burger tegen de gemeente Bergen op Zoom?

Antwoord:
Ja.

2. Hoe duidt u deze uitspraak?

Antwoord:
Zoals eerder aangegeven in de brief aan de gemeenteraad met kenmerk U16-014763 is de kern van de uitspraak van de 
rechtbank Breda als volgt:
* Het college levert onvoldoende maatwerk, want er wordt niet voldoende gecompenseerd om het genoemde 

resultaat te kunnen behalen. Concreet moet zijn welke activiteiten er worden verricht om het resultaat te 
bereiken, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met welke frequentie deze activiteiten moeten worden verricht.

» De concrete invulling van de behoefte aan Huishoudelijke Ondersteuning wordt deels ingevuld door de 
zorgaanbieder, die deels de omvang van de hulp bepaalt, het college heeft hier feítelijk een deel van haar 
bevoegdheid overgedragen. De rechtbank geeft aan dat dit kan wringen, omdat de zorgaanbieder een financieel 
belang heeft om zo min mogelijk zorguren in te zetten.

3. Wat gaat u concreet doen met deze uitspraak?

Antwoord:
Over de consequenties van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de rechtbank Breda hebben we u al 
eerder op de hoogte gesteld via de brieven met kenmerk U16-010265 en U16-014763.

Consequenties van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
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
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worden omschreven in de beleidsregels Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Bergen op Zoom 2015. Het 
aanpassen van de beleidsregels is een bevoegdheid van het college. Daarnaast moet er een frequentie, dus niet het 
aantal uren, van de ondersteuning worden genoemd. Op dit moment is de frequentie opgenomen in het leveringsplan.
Het leveringsplan is het plan dat 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.

Consequenties van de uitspraak van de rechtbank Breda
De uitspraak van de rechtbank Breda is grotendeels in lijn met de eerdere uitspraak van de CRvB. Ook de rechtbank is 
immers van mening dat geconcretiseerd moet worden wat er voor nodig is om het beschreven resultaat te bereiken.
Ons uitgangspunt: een schoon en leefbaar huis en kunnen beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding 
blijft leidend.

4. Betekent dit dat u terugkomt op datgene wat u beweert in uw antwoord bij brief van 8 juli j.l. op vragen van onze 
fractie en waarin u stelt dat de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning in Bergen op Zoom ongewijzigd blijft?

Antwoord:
Zoals eerder aangegeven in de brief aan de gemeenteraad met kenmerk U16-014763 zijn de vervolgstappen als volgt:

De uitspraken van de CRvB en de rechtbank Breda zijn aanleiding om ons uitvoeringsbeleid met spoed in lijn te brengen 
met deze uitspraken. Inmiddels hebben de VNG, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en het 
Ministerie van VWS hun hulp aan de gemeenten aangeboden. Uiteraard zullen wij hier gebruik van maken. Wij gaan 
ervan uit dat we het uitvoeringsbeleid binnen een periode van zes maanden kunnen aanpassen.

Vanwege de uitspraak van de rechtbank Breda zal er ook op korte termijn actie ondernomen moeten worden in de 
richting van een aantal belanghebbenden. Met name omdat het hier een concrete zaak in Bergen op Zoom betreft en 
omdat er meer en vergelijkbare zaken aan de orde zijn.
Aangezien we nog niet zover zijn dat we ons huidige uitvoeringsbeleid al hebben aangepast, zullen we overgaan tot een 
tussenoplossing, namelijk tot het afgeven van een tijdelijke nieuwe beschikking die voldoet aan de eisen die de rechtbank 
Breda en de CRvB stellen. Het afgeven van een tijdelijke beschikking is nodig omdat ons uitvoeringsbeleid eerst 
aangepast moet worden. Zodra het nieuwe uitvoeringsbeleid in overeenstemming is gebracht met de genoemde 
uitspraken zal er nieuwe beschikking worden afgegeven op basis van dit nieuwe uitvoeringsbeleid. In die beschikking zal 
het behalen van het resultaat ‘een schoon huis’ weer centraal staan, maar dan verder geconcretiseerd.

Op korte termijn wordt er daarom contact opgenomen met de inwoners van Bergen op Zoom die een bezwaarschrift (4 in 
totaal) dan wel een beroepszaak (6 in totaal) hebben lopen. Hun situatie wordt, in lijn met de uitspraak van de rechter en 
in lijn met de uitspraak van de CRvB en de rechtbank Breda, opnieuw beoordeeld. Zij zullen een tijdelijke nieuwe 
beschikking ontvangen voor de duur van zes maanden. Binnen deze zes maanden zullen wij nieuw uitvoeringsbeleid 
vaststellen en wordt de situatie van de belanghebbenden op basis daarvan opnieuw beoordeeld.
Verder zullen wij vanaf heden naast het reguliere klanttevredenheidsonderzoek en naast de gebruikelijke huisbezoeken, 
maandelijks een aantal klanten thuis bezoeken om zo een nog beter beeld te krijgen van de kwaliteit van de 
dienstverlening.

5. Indien het antwoord op vraag 4 nee is, hoe verhoudt zich dit dan met de uitspraak van de Rechtbank dat alleen te 
behalen resultaten benoemen niet voldoende is?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 4.

6. Deelt u de opvatting van mijn fractie dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de recente uitspraak van 
de Rechtbank Breda, dat het oordeel van beide rechtscolleges maatgevend moet zijn en daarom niet alleen de 
uitvoering, maar ook het beleid ten aanzien van de WMO in Bergen op Zoom aangepast moet worden?



Antwoord:
Zoals aangegeven bij vraag 5, zijn de uitspraken van de CRvB en de rechtbank Breda aanleiding om ons 
uitvoeringsbeleid met spoed in lijn te brengen met deze uitspraken. Wij gaan ervan uit dat we het uitvoeringsbeleid 
binnen een periode van zes maanden kunnen aanpassen.

7. Bent u het eens met de BSD-fractie dat huishoudelijke ondersteuning ook ais algemene voorziening gebaseerd dient 
te zijn op objectief en onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om een huis schoon en leefbaar 
te houden en welke werkzaamheden worden verricht in welk tijdsbestek?

Antwoord:
Zoals aangegeven in de brief aan de gemeenteraad met kenmerk U16-010265 en bij vraag 5, wordt in het nieuwe 
uitvoeringsbeleid het te behalen resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’ verder geconcretiseerd.

8. Bent u bereid inwoners die op basis van bestaand beleid, dat strijdig is met de uitspraken van de CRvB en de 
Rechtbank Breda, eerder een afwijzing op hun aanvraag voor (huishoudelijke) ondersteuning hebben ontvangen, 
actief te benaderen om te bezien of zij alsnog tegemoet gekomen kunnen worden, zeker het grote overschot op het 
WMO-budget over 2015 in aanmerking nemende?

Antwoord:
Zoals aangegeven in de brief aan de gemeenteraad met kenmerk U16-014763 en bij vraag 5, wordt erop korte termijn 
contact opgenomen met de inwoners van Bergen op Zoom die een bezwaarschrift (4 in totaal) dan wel een beroepszaak 
(6 in totaal) hebben lopen. Hun situatie wordt, in lijn met de uitspraak van de rechter en in lijn met de uitspraak van de 
CRvB en de rechtbank Breda, opnieuw beoordeeld. Zij zullen een tijdelijke nieuwe beschikking ontvangen voor de duur 
van zes maanden. Binnen deze zes maanden zullen wij nieuw uitvoeringsbeleid vaststellen en wordt de situatie van de 
belanghebbenden op basis daarvan opnieuw beoordeeld.

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.
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