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Betreft: Ongevraagd advies hoger beroep inzake Huishoudelijke Hulp 
 
 
 
Geacht College, 
 
Gelet op het negatieve beeld dat in de loop van de afgelopen jaren ontstaan is omtrent het beleid 
van de Gemeente Duiven ten aanzien van Huishoudelijke Hulp had de Raad voor Sociaal Domein 
Duiven verwacht dat het College van B&W niet in beroep zou gaan bij de Centrale Raad van Beroep. 
 
Nu dat wel het geval is, vindt de Raad voor Sociaal Domein Duiven de communicatie en informatie 
naar de burgers misleidend. Het College van B&W hinkt op twee gedachten:  
- Enerzijds conformeert het College van B&W zich aan de uitspraak van de rechter zolang er geen 

uitspraak is van de Centrale Raad van Beroep. Net als de rechtbank ziet het College van B&W 
Huishoudelijk Hulp als een Wmo-voorziening. 

- Anderzijds vindt het College van B&W dat er wel naar de financiële gegevens van de cliënt 
gevraagd mag worden. 

 
Wij, als Raad voor Sociaal Domein Duiven, vinden dat de gemeente Duiven bij de beoordeling van 
een aanvraag op geen enkele manier en in welke bewoordingen dan ook naar de inkomens- en 
vermogensgegevens van een hulpvrager mag vragen. Een vraag over het inkomen zal door de 
“kwetsbare” aanvrager misschien toch onbewust beantwoord worden, omdat de aanvrager “bang” is 
voor een mogelijke afwijzing van toekenning van Huishoudelijke Hulp. Ook hier geldt het recht op 
zelfbeschikking om geen antwoord te hoeven geven op dit soort vragen. Alle vragen richting inkomen 
en vermogen dienen daarom in het geheel niet ter sprake worden gebracht in deze gesprekken. Het 
bepalen van de eigen bijdrage is immers voorbehouden aan het CAK. Burgers kunnen op een 
eenvoudige wijze via de site van het CAK de eigen bijdrage berekenen. Voorlichting over regelingen 
in het kader van de sociale wetgeving en de minimaregelingen kan plaatsvinden door aan burgers 
aan te geven welke grenzen er zijn met betrekking tot inkomen en/of vermogen. Op deze wijze 
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draagt het College van B&W zorg voor de invulling van de Wmo-gedachte, namelijk het houden van 
de eigen regie: burgers zelf uit laten zoeken hoe hoog de eigen bijdrage is en zelf laten bepalen of zij 
een aanvraag in het kader Wmo willen doorzetten, dan wel een aanvraag willen doen in het kader 
van de sociale wetgeving c.q. minimaregeling. Als burgers aangeven hierbij hulp nodig te hebben, kan 
deze gegeven worden. 
 
Daarom adviseert de Raad voor Sociaal Domein Duiven het College van B&W, zolang het hoger 
beroep bij de Centrale Raad van Beroep loopt, om niet naar de financiële gegevens bij de hulp 
vragende burgers te vragen, maar ze te verwijzen naar de site van het CAK, dan wel de grenzen van 
inkomen en vermogen aan te geven van de sociale wetgeving c.q. minimaregelingen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 


