MOTIE

Voor / Progressief Halderberge en
Lokaal Halderberge (4 voor 1 tegen)

Toets beleid Wmo over de huishoudelijke hulp
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 14 juli 2016,
gelezen de documenten die betrekking hebben op de Kadernota 2016;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat;







op 18 mei jl. de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal leidende
uitspraken heeft gedaan over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2015;
de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 18 mei jl. heeft geoordeeld dat de
gemeente Halderberge zorgaanbieders te veel ruimte geeft om zelf te bepalen
wat er gedaan moet worden om ‘een schoon en leefbaar huis’ te realiseren,
terwijl dit een verantwoordelijkheid van de gemeente is;
de gemeente Halderberge opnieuw moet gaan kijken naar haar
maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke hulp;
volgens de rechtbank het nu ‘onvoldoende concreet en bepaalbaar’ is welke
werkzaamheden de hulpvragers precies van de zorgaanbieder mogen
verwachten, en in welke frequentie;
het volgens de rechter niet goed vast te stellen is of voldoende wordt voorzien
in de behoefte van de inwoners aan maatschappelijke ondersteuning in de zin
van de Wmo 2015;

overwegende dat;








ook de gemeenteraad aan zet is na de uitspraak van de hoogste rechter over
de huishoudelijke hulp;
de gemeenteraad moet controleren of de verordeningen in lijn met de Wmo
2015 liggen;
het onduidelijk is of, gezien de uitspraak van de rechter, de verordeningen wel
concreet genoeg zijn opgesteld;
onduidelijk is of er noodzakelijke aanpassingen moeten plaats vinden m.b.t.
het Wmo-beleid in Halderberge;
een aanbieder van diensten geen objectief onderzoek, zoals bedoeld in de
Wmo, kan uitvoeren vanwege belangenverstrengeling met het bieden van
diezelfde dienst;
een objectief onderzoek, altijd onderdeel moet zijn van gemeentelijk beleid;
het beleid en de verordeningen van Halderberge zo spoedig mogelijk moeten
voldoen aan de leidende uitspraken van de CRvB;

gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Halderberge;

verzoekt het college
haar verantwoordelijkheid te nemen en binnen onze gemeente op de kortst mogelijke
termijn te bezien of de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep aanleiding zijn
om onze verordening, beleid(regels) en de uitvoering aan te passen en daarmee de
wet na te leven.
en gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks)

