
Aanleiding
Recent deed de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) uitspraak rondom de verplichtingen van 
gemeenten bij het bieden van huishoudelijke ondersteuning (HO) op grond van de Wmo 2015.  De 
uitspraak ging er in het kort om dat bij een productfinanciering de criteria niet objectief genoeg 
geformuleerd zijn waardoor de cliënt niet goed weet waar hij/ zij op kan rekenen.

Gezamenlijke actie
Naar aanleiding van deze uitspraak hebben negen gemeenten in Rivierenland1 noodzaak gezien om in
gezamenlijkheid het huidige beleid en de werkwijze tegen het licht te houden en deze in lijn te 
brengen met de recente uitspraken van de CRvB op dit punt. De negen regiogemeenten staan voor 
dezelfde opgave. Samen hebben zij daarom onafhankelijke externe deskundigheid ingeroepen  om 
advies uit te brengen wat er in Rivierenland nodig is om het beleid en de werkwijze rondom 
Huishoudelijke Ondersteuning (HO) in lijn van de uitspraak van de CRvB te krijgen. Het advies is 
uitgevoerd door de Stout Groep en is in samenspraak met de gemeenten, cliëntvertegenwoordigers 
en aanbieders tot stand gekomen. 

Conclusie
De conclusie van de Stout Groep is dat de huidige maatwerkvoorziening en productfinanciering in de 
basis voldoen aan de wetgeving. De uitspraak van de CRvB vraagt niet om rigoureuze verandering 
maar wel om een nadere specificering, waardoor zowel cliënten, gemeenten als aanbieders weten 
waar zij aan toe zijn. Ook het werkproces vraagt om een wijziging, om objectiviteit en 
onafhankelijkheid te borgen. Doordat een doorontwikkeling van het huidige beleid mogelijk is, 
kunnen bestaande contracten gehandhaafd blijven. Een nieuwe aanbesteding is daardoor ook niet 
nodig. De doorontwikkeling van het beleid leidt niet automatisch tot herbeoordeling van alle lopende
indicaties, maar hoeft slechts toegepast te worden voor de dossiers waarop bezwaar/ beroep is 
aangetekend of de dossiers waarvoor herzieningsverzoek is gevraagd. Hierdoor worden cliënten niet 
onnodig opnieuw belast.

Het advies behelst op hoofdlijn de volgende acties:
 een goede beschrijving van gehanteerde begrippen. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder 

‘gebruikelijke hulp’ en wat wordt er verwacht van de inzet van het netwerk in dit kader.
 Een nadere omschrijving van de verschillende activiteiten huishoudelijke ondersteuning die 

uitgevoerd kunnen worden, in een activiteitenkader met daarin objectief vastgestelde 
frequenties waarin een activiteit maximaal uitgevoerd moet worden.
Het activiteitenkader geeft de aanbieder handvatten om het gesprek met de cliënt aan te 
gaan over de activiteiten en de manier waarop deze uitgevoerd kunnen worden. Tevens 
kunnen zij de noodzakelijke frequentie in het specifieke geval van die cliënt en de afspraken 
opnemen in een ondersteuningsplan. 

 in het ondersteuningsplan niet meer spreken over uren, maar over de noodzakelijke 
frequentie in de specifieke situatie van de cliënt waarmee bepaalde activiteiten uitgevoerd 
worden. In uitzonderingssituaties blijkt snel dat afwijken van de standaard producten 
noodzakelijk is.

 Het aanpassen van de werkwijze:
Huidige werkwijze:
1. Burger meldt zich.
2. Gemeente voert onderzoek uit en besluit tot toekenning maatwerkvoorziening;

1 Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West 
Maas en Waal. Gemeente Zaltbommel heeft de gezamenlijke overeenkomst huishoudelijke 
ondersteuning opgezegd.



a. In de toekenning wordt globaal aangegeven welke taken overgenomen moeten 
worden.

b. In de toekenning wordt aangegeven of er HH1 of HH2 moet worden geleverd.
3. Aanbieder gaat in gesprek met de cliënt en stelt samen met de cliënt vast welke 

activiteiten uitgevoerd moeten worden en gaat aan de slag.
Nieuwe werkwijze
1. Burger meldt zich.
2. Gemeente voert onderzoek uit en verleent toegang tot maatwerkvoorziening;

a. In de toegang wordt globaal aangegeven welke activiteiten maximaal overgenomen 
moeten worden conform het vastgestelde activiteitenkader

b. In de toegang wordt aangegeven of er reden is om af te wijken van de standaard 
activiteiten of frequentie en waarom

c. In de toegang wordt aangegeven of er HH1 of HH2 moet worden geleverd
3. Aanbieder gaat in gesprek met de cliënt en stelt samen een ondersteuningsplan op (dit 

kan het activiteitenkader zijn). 
a. In het plan is opgenomen welke specifieke activiteiten worden uitgevoerd en met 

welke frequentie
b. Het plan wordt ondertekend door zowel de aanbieder als de cliënt.

4. Het plan wordt teruggestuurd aan de gemeente
5. De gemeente toetst het plan aan het beleid en de eerder verleende toegang en geeft 

beschikking af. Het ondersteuningsplan is onderdeel van het besluit.

Juridische toets
De samenwerkende gemeenten en de Stout Groep legden het advies ter juridische toetsing voor aan 
advocatenkantoor Pels Rijcken, dat ook landelijk door de VNG betrokken is bij de interpretatie van de 
recente uitspraken van de CrvB. Het oordeel van Pels Rijcken is dat het advies aan onze regio juridisch
houdbaar is, zij stelt daarbij de voorwaarde dat de voorgenomen acties ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd en geeft daarbij een aantal concrete aanbevelingen.

Vervolg
Omdat de samenwerkende gemeenten in regio Rivierenland de huishoudelijke ondersteuning 
gezamenlijk hebben ingekocht, vond bestuurlijke afstemming op dit onderwerp plaats tijdens het 
portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd (PFO Wmo/Jeugd) van 8 september.  Het PFO Wmo/Jeugd gaf
de regionale werkgroep de opdracht de acties verder uit te werken overeenkomstig het advies.  
Aanvullend sprak het PFO Wmo/Jeugd af om ook de impact van inspanningsafspraken in plaats van 
resultaatafspraken nader te bezien. Op die manier kunnen de individuele colleges vanuit een brede 
blik tot weloverwogen besluitvorming komen.  De planning is om de herstelwerkzaamheden in 
november 2016 af te ronden.


