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Onderwerp 

Beantwoording vragen ex. art. 35 RvO. 

 

 

Geachte heer Verreck, 

 

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 7 september 2016 inzake onderzoek naar 

gemeentelijk Wmo-beleid delen wij u het volgende mede. 

 

Vraag 1. 

Heeft u kennis genomen van het door de FNV uitgevoerde onderzoek naar het 

gevoerde Wmo beleid binnen de gemeenten? 

Antwoord. 

Ja. Dit onderzoek betrof overigens alleen de Hulp bij het Huishouden, was alleen 

gericht op juridische aspecten en er is alleen digitale informatie gebruikt. 

 

Vraag 2. 

Heeft u kennis genomen van de beoordeling door de FNV van het gevoerde beleid 

in de gemeente Heerlen?  

Antwoord. 

Ja.  

 

Vraag 3. 

Wat is uw mening over de beoordeling, door de FNV, van het door u gevoerde 

beleid. 

Antwoord. 

Wij hebben een ☺* gekregen. Dat betekent: “strijdigheid met wet en jurisprudentie 

is zeer klein”. Wij vinden dit geen slecht resultaat. Zeker omdat wij de grenzen van 

de wet wat betreft procedures hebben opgezocht, om de inhoud van de hulp 

overeind te houden. 

 

Vraag 4. 

Volgens de FNV voldoet het beleid van de gemeente Heerlen niet aan alle regels 

van de Wmo 2015 en de geldende jurisprudentie. Bent u het met deze conclusie 

eens?  

- Zo ja, op welke punten gaat u het beleid aanpassen? 

- Zo nee, waarom niet. 
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Antwoord. 

Nee. 

Het FNV-onderzoek heeft zich, zo leiden wij af uit wat over Heerlen geschreven 

wordt, beperkt tot online-onderzoek, en de conclusie gaat over de invoering van de 

was- en strijkservice. Ons in eerste instantie niet helemaal volgens de wet handelen 

hebben wij later gecorrigeerd. 

Wij besloten met ingang van 1 januari 2015 -in nauw overleg met de raad- dat het 

wassen en strijken geen onderdeel meer zou zijn van de maatwerkvoorziening HbH, 

maar als algemene voorziening zou worden aangeboden. Hiermee sloten wij aan bij 

de HHT-regeling van het rijk: de gelden op grond van deze regeling mochten alleen 

voor een algemene voorziening gebruikt worden, waarbij een eigen bijdrage van 

minimaal € 5,00 per uur vastgesteld moest worden.  

In eerste instantie stuurden wij inderdaad een algemene brief aan onze HbH-

cliënten. Dit hebben wij daarna hersteld, door alle cliënten een nieuwe brief te 

sturen, en hen de mogelijkheid te geven hun zienswijze kenbaar te maken. Met 

iedereen die hiervan gebruik maakte (79 van de ruim 3000 cliënten) is alsnog een 

keukentafelgesprek gevoerd.  

Bij het beoordelen van de aanvragen voor HbH beoordelen wij ook of was- en 

strijkservice in de individuele situatie nodig is en verwijzen wij de mensen naar hun 

aanbieder van de HbH, die ook de algemene voorziening kan realiseren. Dit blijft 

ook de komende jaren zo.  

 

Vraag 5. 

Hoeveel bezwaarschriften heeft de gemeente Heerlen ontvangen en lopen voor de 

HH1? 

Antwoord. 

Sinds 1-1-2015 zijn er in totaal tot nu toe 47 bezwaarschriften ontvangen. Daarvan 

zijn er 4 gegrond en 19 ongegrond verklaard. Er is 1 herzieningsbesluit genomen, 

16 bezwaarschriften zijn ingetrokken en 5 zijn niet-ontvankelijk verklaard. Er zijn 

nog 2 bezwaarschriften in behandeling.  

 

Vraag 6. 

Volgens het rapport is de website van de gemeente m.b.t. de Wmo ondermaats. Op 

welke termijn mogen we verwachten dat de website voldoet aan de norm, die eraan 

gesteld wordt? 

Antwoord. 

Er is echter bij de komst van de Wmo 2015 bewust voor gekozen om onze inwoners 

met vragen via de website de Sociale Buurtteams te verwijzen. Via een daarvoor 

ingerichte bureaudienst krijgen zij dan informatie die op hun vraag toegespitst is. 

Dat vinden wij beter dan meer informatie op de website, terwijl sprake is van 

maatwerk. Wij zijn van mening dat we op dit punt wel aan de normen (welke dat 

ook zijn) voldoen.  

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Heerlen, 

namens dezen,  

wethouder voor welzijn, zorg, herstructurering en wonen, 

P.M.A. van Zutphen 

 

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder. 


