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Geacht College, 
 
Er heeft inmiddels een mailwisseling plaatsgevonden tussen wethouder I. Knuiman, enkele 
ambtenaren en het dagelijks bestuur van de Raad voor Sociaal Domein Duiven over het standpunt 
van de Raad voor Sociaal Domein Duiven inzake Huishoudelijke Hulp. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven vindt het van belang dat het College van B&W en in het 
verlengde daarvan de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat en de inwoners van Duiven op de 
hoogte zijn van het gewijzigde standpunt van de Raad voor Sociaal Domein Duiven inzake 
Huishoudelijke Hulp 
 
Op 4 september 2014 hebben wij, als voormalige WMO-raad, een positief advies gegeven voor het 
beleid ten aanzien van Huishoudelijke Hulp. Wij waren toen ook van mening dat het huis 
schoonhouden een algemeen gebruikelijke voorziening was. Na invoering van dit beleid kregen wij 
signalen van onze achterban, maar ook vanuit eigen waarnemingen, dat de uitvoering van dit beleid 
veel onzekerheid opriep en redelijk willekeurig was. Daarom heeft de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven op 17 maart 2015 het College geadviseerd de uitvoering te stroomlijnen, hetgeen ook 
gebeurd is. 
 
Echter, de wereld staat niet stil. Na maart 2015 zijn er diverse gerechtelijke uitspraken gedaan over 
het beleid van diverse gemeenten inzake Huishoudelijk Hulp. Deze uitspraken gaven als algemeen 
beeld aan dat Huishoudelijke Hulp onder de WMO valt. Vervolgens heeft de Centrale Raad van 
Beroep op 16 mei 2016 ook een belangrijke uitspraak gedaan. Reden voor de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven om onze zienswijze te herzien ten aanzien van Huishoudelijk Hulp. 
 
Wij, als Raad voor Sociaal Domein Duiven, hebben regelmatig tijdens ons overleg aangegeven dat het 
vragen naar inkomen en/of vermogen niet toegestaan is en dat het CAK de hoogte van de eigen 
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bijdrage bepaalt. Vanuit de gemeente Duiven werd tijdens deze overleggen telkenmale bevestigd dat 
het vragen naar inkomen en/of vermogen niet meer plaatsvond. De Raad voor Sociaal Domein 
Duiven bleef en blijft signalen ontvangen, en/of door eigen waarneming (cliëntondersteuning), dat 
het vragen naar inkomen en/of vermogen nog steeds plaatsvindt. 
 
Op 3 juni 2016 heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven een ongevraagd advies aan het College van 
B&W gezonden naar aanleiding van de jaarrekening 2015. In dit advies hebben wij naast een groot 
aantal argumenten ook gewaarschuwd voor de eventuele financiële gevolgen van de gerechtelijke 
uitspraak voor de gemeente Duiven. Tevens heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven in dit advies 
de teleurstelling uitgesproken over het feit dat het College niet adequaat handelde, gelet op de 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, en vonden wij het overbodig dat de gemeente Duiven de 
uitspraak van de rechter afwachtte. In de brief van 30 oktober 2016 heeft de Raad voor Sociaal 
Domein Duiven nogmaals verwezen naar de argumenten van de brief van 3 juni 2016 ten aanzien van 
de Huishoudelijk Hulp. 
 
Op basis van bovenstaande zijn wij, als Raad voor Sociaal Domein Duiven, van mening dat er een 
aanpassing van het beleid voor Huishoudelijke Hulp noodzakelijk is. De Raad voor Sociaal Domein 
Duiven heeft op grond van maatschappelijke ontwikkelingen en jurisprudentie haar standpunt ten 
aanzien van Huishoudelijke Hulp mee laten ontwikkelen. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert het College van B&W om Huishoudelijke Hulp als een 
WMO-voorziening aan te merken en dat er dan ook rekening gehouden dient te worden met alle 
daaruit voortkomende rechten en plichten voor de cliënt en gemeente. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 


