
VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN INTERPELLATIE 
artikel 38 Reglement van orde 

 

 

Aan de voorzitter van de raad 

 

 

Datum: 10 september 2015  

 

 

Onderwerp: 
 

De eind augustus ontvangen antwoorden op onze schriftelijke vragen over de WMO-

bezwaarprocedure en de brief van het college over de wijzigingen van de regeling tegemoetkoming 
van kosten huishoudelijke hulp is voor ons aanleiding een verantwoordingsdebat te willen voeren met 

het college. Hieronder lichten wij dat toe. 
 

 

Vraag/vragen: 
 Zie hieronder 

 

Afhandeling bezwaarschriften onder de maat 
 

In de gemeenteraad is er herhaaldelijk op gewezen dat het afschaffen van de HH1 per 1 januari 2015 

met een overgangstermijn tot 1 april 2015 te kort is omdat de definitieve besluiten tot het vervallen 
van de huishoudelijke hulp niet eerder dan in de loop van het eerste kwartaal 2015 in de bus van de 

cliënten vallen. Zij kunnen dan nooit meer tijdig bezwaar en eventueel beroep tegen het besluit van 
het college indienen omdat het college 12 weken heeft om een bezwaar af te handelen en een besluit 

op bezwaar dan altijd niet eerder dan na 1 april te verwachten is. Cliënten kunnen daardoor dus 

weken zonder hulp komen te zitten, terwijl ze daar mogelijk wel recht op hebben. 
 

Wij waren ronduit geschokt door het antwoord op de vraag welk percentage bezwaarschriften binnen 
de geldende termijn is afgehandeld. Het antwoord van het college (brief van 1-9-2015 / 193138): 

 

- “De termijn van afhandeling van de bezwaarschriften is ingegaan op 17 april en bedraagt 12 

weken.”. Kortom, de bezwaarschriften zijn ruim 2 weken na 1 april, het moment dat de hulp 

verviel, formeel in behandeling genomen! 

- “Vervolgens hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslissing te verdagen 

met 6 weken”. Kortom, zonder inhoudelijke redenen moesten alle (!) cliënten nog eens een 

extra 6 weken langer wachten op helderheid! 

- “De formele afhandelingstermijn verliep daarom op 21 augustus, terwijl wij op 25 augustus de 

beslissing hebben vastgesteld.” Kortom, 4 dagen te laat, en nog los van de praktijk dat 

cliënten enkele dagen later pas de brief ontvingen, betekent dit ondanks een zichzelf gegunde 

afhandelingstermijn van maar liefst 18 weken (!) dat 0% van de bezwaarschriften tijdig is 

afgehandeld!! 

 
Wij vinden dit niet getuigen van een zorgvuldige manier van werken. Onze vragen: 

 
1. Wat is de oorzaak van de verlenging met 6 weken en van de overschrijding van de formele 

termijn van alle bezwaarschriften? 

2. Is het college bereid excuses te maken aan alle bezwaarmakers? 

 

 
 

 
 



 
Wel of geen financiële ruimte in WMO-budget 

 
Wij hebben er herhaaldelijk op gewezen dat in onze ogen de bezuinigingsvoorstellen te ver 

doorschieten en dat er, zo was onze voorspelling, geld overblijft dat eigenlijk bedoelt is voor zorg. Zo 

hebben wij gepleit voor het verruimen van de overgangstermijn van 1 april 2015. 
Steeds was het argument van het college dat de budgetten krap waren, dat het zeer onzeker was 

over het beleid wel binnen het beschikbare budget zou passen en dat terughoudendheid noodzakelijk 
was. 

 
Verrast waren wij over de mededeling van het college dat zij de regeling tegemoetkoming kosten hulp 

bij het huishouden verruimt, op een aantal onderdelen: verlagen inkomensdrempel, verruimen 

doelgroep en een andere resultaatverplichting zorgaanbieders. Daarbij stelt het college dat (brief 25-
8-2015 / 193137): 

 
- “Wij verwachten dat de uitwerking van de beschreven aanpassingen binnen de door uw raad 

gestelde financiële kaders kan worden gerealiseerd”. Kortom, er is blijkbaar budgettaire 

ruimte. 

 

Wij willen transparantie over het WMO-budget. Onze vragen: 
 

3. Waar baseert het college de stelling op dat de verruiming van de regeling past binnen het 

beschikbare budget? 

4. Is het college bereid nog dit jaar inzicht te geven in de uitnutting van alle WMO-budgetten in 

2015 en een prognose tot en met eind 2015? 

 

Verkeerde inschatting uitgaven regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken 
 

Er zijn in de gemeenteraad eind 2014 kritische kanttekeningen geplaatst bij de regeling die het college 
in het leven riep voor de tegemoetkoming van zorgkosten waarmee chronisch zieken geconfronteerd 

worden. Het college stelde voor om 20,- euro per maand te vergoeden tot 110% van het wettelijk 
minimum loon. De PvdA stelde dat er voldoende budget was om de regeling zoals de sociale dienst 

ook suggereerde te verruimen naar 120% (15- euro) en 130% (10,- euro). Dit amendement werd 

ontraden door het college. 
 

De antwoorden op schriftelijke vragen betreffende deze regeling doen een geheel ander beeld 
ontstaan dan het college de raad voorstelde (brief 1-9-2015 / 193581): 

 

- Beschikbaar voor de regeling was afgerond 434.000,- euro 

- 44% van doelgroep heeft gebruik gemaakt van de regeling, en niet de door het college 

verwachte 59%. Hierdoor wordt circa 50.000,- euro minder uitgegeven dan voorzien! 

- Van het uitvoeringsbudget van 50.000,- euro is slechts 21.345,- euro uitgegeven! 

- Van het budget bijzondere bijstand dat het college apart hield van 129.000,- is niks 

uitgegeven in het kader van deze regeling! 

- Van het geraamde uitvoeringsbudget van 240.000,- euro is tot nu toe 124.000,- euro 

uitgegeven! 

 

Het college geeft in haar beantwoording aan dat zij niet verwacht dat bovenstaande cijfers nog 
substantieel wijzigen en dat eind 2015 een evaluatie aan de raad wordt gegeven. 

 
Wij trekken de conclusie dat de regeling onnodig versoberd is dat een substantieel bedrag dat bedoeld 

was voor chronisch zieken niet aan die doelgroep ten goede is gekomen! 
 

 

 
 



Onze vraag: 
 

5. Wat zijn de oorzaken van deze verkeerde inschattingen en hoe wordt dit in de toekomst 

voorkomen? 

6. Is het college bereid de regeling 2015 met terugwerkende kracht alsnog te verruimen zoals 

door in november 2014 voorgesteld zodat het budget alsnog ten goede komt van de 

doelgroep? 

 
Kritiek commissie bezwaarschriften 

 
Ronduit geschrokken zijn wij van de kritische brief van de commissie bezwaarschriften naar aanleiding 

van de behandeling van bezwaren in het kader van de afschaffing van de huishoudelijke hulp (brief 
van 25 juni, bijgesloten bij de eerder genoemde collegebrief 193137). Meerdere partijen hebben al 

eerder gewezen op de ondermaatse kwaliteit van de keukentafelgesprekken en dit wordt nu zeer 

expliciet bevestigd door de commissie bezwaarschriften. Enkele opmerkingen uit hun brief: 
 

“De commissie heeft naar aanleiding van de hoorzittingen unaniem geconcludeerd dat de 
beschikkingen de toets van de rechtmatigheid niet kunnen doorstaan en verwacht dat de 

beschikkingen (enkele uitzonderingen daargelaten) bij de bestuursrechter zullen stranden.” 

 
“De deskundigenadviezen van het indicatiebureau (…) zijn niet de adviezen die redelijkerwijs 

mochten worden verwacht in het kader van de WMO 2015.” 
 

“De beschikkingen zijn niet voorbereid in overeenstemming met de beleidsregels (…).” 
 

“Een inventarisatie van de specifieke zorgbehoefte, zoals bedoeld in artikel 5 en 8 van de 

Verordening 2015, heeft niet plaats gevonden.” 
 

“Niet is gebleken dat er met belanghebbenden gesproken is over een persoonlijk plan of een 
mantelzorgplan, als bedoeld in artikel 2.6 en 2.8.2 van de beleidsregels.” 

 

“Uit het deskundigenadvies blijkt evenmin dat de adviseur gericht onderzoek heeft verricht 
naar de omstandigheden waardoor de bezwaarmakers mogelijk toch in aanmerking konden 

komen voor een indicatie (…).” 
 

“Anders dan werd aangegeven in het deskundigenadvies werd in het geheel niet gezocht naar 
het vinden van een oplossing voor de ondervonden beperkingen.” 

 

“Het kader voor de te bespreken onderwerpen bij de huisbezoeken is vastgelegd in artikel 5 
van de verordening. De kwaliteit en de inhoud van de deskundigenadviezen is desondanks erg 

wisselend.” 
 

“Op het moment van de huisbezoeken was er nog geen sprake van beleid en van een 

algemene regeling Huishoudelijke Hulp. Onder die omstandigheden was het niet zorgvuldig en 
onrechtmatig om bezwaarmakers een beslissend huisbezoek te brengen en de persoonlijke 

situatie opnieuw te beoordelen. Deze handelwijze strijdt met het legaliteitsbeginsel.” 
 

“Het college is ten onrechte en reeds op voorhand van de zelfredzaamheid van de 

bezwaarmakers uitgegaan.” 
 

Wij trekken de conclusie dat de keukentafelgesprekken van onvoldoende kwaliteit zijn geweest om te 
kunnen besluiten of een cliënt al dan niet recht had op gemeentelijke huishoudelijke hulp. Deze 

conclusie kan niet anders dan gelden voor (vrijwel) alle honderden mensen die een 
keukentafelgesprek hebben gehad, en niet alleen (toevallig) voor degenen die bezwaar hebben 

aangetekend. 

 
 



Opmerkelijk is de reactie van het college (brief 25-8-2015 / 193137) :  
 

“Ons is gebleken dat de keukentafelgesprekken naar behoren zijn uitgevoerd. (…) We willen 
desondanks niet voorbijgaan aan deze aanbeveling van de adviescommissie en hebben daarom 

besloten voor deze bezwaarden een second opinion door het ‘Mens op maat-team te organiseren.” 

 
Kortom, voor 18 van de 36 bezwaarmakers heeft het college besloten nieuwe keukentafelgesprekken 

te organiseren. Dat is 50%! 
 

Wij willen het volgende weten: 
 

7. Waar baseert het college haar stelling op dat de keukentafelgesprekken naar behoren zijn 

uitgevoerd? 

8. Waarom worden de ‘second opinions’ cq. de herkans-keukentafelgesprekken niet door bureau 

Trompetter uitgevoerd als het college vindt dat de eerste gesprekken naar behoren zijn 

uitgevoerd? 

9. Is het college van mening dat de kans groot is dat de keukentafelgesprekken van al die 

cliënten die geen bezwaar hebben aangetekend ook onder de maat zijn? 

 
Wij vinden dat alle cliënten recht hebben op een goed keukentafelgesprek met een verslag dat recht 

doet aan het gesprek. Het lijkt er op dat in veel gevallen hier geen sprake van is, gezien de reactie 

van de commissie bezwaarschriften en gezien het besluit van het college om bezwaarmakers een 
herkans-gesprek te geven. 

 
10. Is het college bereid om voor alle cliënten – dus niet alleen degenen die bezwaar hebben 

aangetekend – het schriftelijke aanbod te doen voor een nieuw keukentafelgesprek? 

 

Is het college wel in control? 
 

Bovenstaande constateringen doen ons vermoeden dat het college niet in control is. Dat lijkt, gezien 
de voorbeelden van hierboven, stelselmatig in het nadeel van onze inwoners uit te pakken, en 

financieel in het voordeel van de gemeente. 

Dat vinden wij niet wenselijk! 
 

11. Is het college bereid nog voor het einde van het jaar met een herziening van haar WMO-

beleid in brede zin te komen? 

 

 
Toelichting: 

 
Zie hierboven. 

 

 
Ondertekening interpellant: 

 

De heer drs. E. van Esterik  
PvdA  

 
Nico Janssen 

Christen Unie 
 

Ebbe Rost van Tonningen 

Beter de Bilt 
 

Menno Boer 
SP 



 


