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Geachte heer Seijsener en leden van de RvSDD,
Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een zaak met betrekking tot
de huishoudelijke hulp. Uw raad wenst op de hoogte gebracht te worden van het besluit van
het college. Graag informeren wij u over ons besluit.
Hoger beroep
Wij hebben besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank
Gelderland inzake Huishoudelijke Hulp (HH). Die uitspraak bepaalt dat de gemeente niet
mag vragen naar financiële gegevens van inwoners bij het aanvragen van huishoudelijke
hulp. De reden hiervoor is dat Huishoudelijke Hulp (HH) onder de Wmo valt en daarom niet
algemeen gebruikelijk is.
Hoewel wij de uitspraak van de rechtbank uiteraard respecteren, kunnen wij niet anders dan
in hoger beroep gaan. Wij staan namelijk nog steeds achter het gemeentelijke beleid op het
gebied van huishoudelijke hulp. Wij zien de huishoudelijke hulp, net als de rechtbank, als
een voorziening die onder de Wmo valt.
Het merendeel van de hulpvragers van huishoudelijke hulp ontvangt in Duiven nog altijd een
Wmo-maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp.
Het strijdpunt zit in het feit dat wij de huishoudelijke hulp in eerste instantie als algemeen
gebruikelijk zien. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft nog geen duidelijke uitspraak
gedaan of gemeenten mogen vragen naar de financiële situatie om te beoordelen of sprake
is van een algemeen gebruikelijke voorziening in het individuele geval. Wij vinden het van
belang dit te toetsen bij de hoogste rechter. Pas dan is het voor iedereen helder wat
geoorloofd is volgens de Wmo 2015.
Gewijzigde uitvoering beleid
Zolang er geen uitspraak is van het CRvB conformeren wij ons aan de uitspraak van de
rechtbank. Daarom vragen wij hulp vragende inwoners wel naar hun financiële situatie,
maar laten het aan de hulpvrager over of hij hier inzage in wil geven.
Wij doen dit omdat we de hulpvrager zo goed mogelijk willen informeren over bijvoorbeeld
de hoogte van de eigen bijdrage en eventuele toepasselijke minimaregelingen. Wij
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gebruiken deze informatie dus niet om te toetsen of de HH in het individuele geval algemeen
gebruikelijk is tot duidelijk is dat dit geoorloofd is.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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