
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

24 april 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw Zetten en de heer 

Reeskamp en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

Schriftelijke vragen ex artikel 38 van het RvO. 

Haarlem, 23 april 2008 

 

 

Geacht college, 

 

 

In een standaardformulering zoals wordt gebruikt bij gebonden beschikkingen 

(PD/Z&V) van de gemeente Haarlem valt te lezen: 

 

 
 

Naar aanleiding van deze onhandige en waarschijnlijk onjuiste formulering op basis 

van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Haarlem 2007 heeft onze D66-fractie een aantal vragen.  

 

1 
“Wij wijzen u er op dat met ingang van dit jaar personen die de leeftijd van 75 jaar 

hebben bereikt worden geacht een voor hun leeftijd geschikte woning te 
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bewonen…komen personen die in een ongeschikt woning wonen.. niet meer in 

aanmerking… ” 

Kan het college zich voorstellen dat de formulering onbedoeld hardvochtig kan 

overkomen? 

 

2 
“…op grond waarvan een aanvraag voor een individuele woonvoorziening wordt 

geweigerd indien de woonvoorziening aangevraagd wordt op een moment dat op 

basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dat deze 

voorziening noodzakelijk zou zijn en er geen sprake is van een onverwacht 

optredende noodzaak…” 

Kan het college zich voorstellen dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is de tekst 

te begrijpen? Dat de tekst, logisch ontleed, voor tweeërlei, onderling 

tegenovergestelde uitleg vatbaar is? 

 

3 
De toelichting op de Verordening luidt: “Onder art 19 d. wordt met name gedoeld 

op verhuiskostenvergoedingen; veel verhuizingen zijn als algemeen gebruikelijk te 

beschouwen, ook los van de beperking die men heeft. Te denken valt aan 

verhuizingen van het ouderlijk huis naar een zelfstandige woonruimte, verhuizing 

van senioren naar een kleinere woning, omdat de eengezinswoning te bewerkelijk is 

geworden en kinderen reeds zelfstandig wonen. 

Op basis van deze toelichting (wetsgeschiedenis, zo men wil) is artikel 19 lid d 

Vvmo door de Haarlemse gemeenteraad vastgesteld. Met andere woorden, niet om 

aanpassingen in de bestaande woning te “weigeren”, maar om ‘normale’ 

verhuiskosten niet onder de vergoeding te laten vallen. Waarom wordt dit artikel 

dan door het college oneigenlijk gebruikt om mensen het idee te geven dat een 

(veelal ongewenste) verhuizing onvermijdelijk is (“…worden geacht…”)  ? 

 

4 
Is het college bereid alle in het kader van de uitvoering van de WMO verzonden 

correspondentie, in het bijzonder als het gaat om beschikkingen, grondig te 

controleren, en onduidelijke, onjuiste en wellicht zelfs in een enkel geval 

onrechtmatige formuleringen te redigeren? 

 

5 
Een weigering op een aanvraag is altijd slecht nieuws. Afgezien van een juiste 

weergave van de bestuurlijke overweging kan het college toch een poging doen om 

normatieve (“betuttelende”)  bewoordingen achterweg te laten. Iemand na een 

arbeidzaam leven meedelen “dat personen van 75 jaar en ouder geacht worden in 

een traploze woning te wonen, en dat in alle andere gevallen aanvragen voor 

voorzieningen worden geweigerd”, dat vindt onze fractie ronduit onbetamelijk, 

Haarlem onwaardig. Het kan niet anders of deze formulering is aan het immer 

waakzame oog van ons college ontsnapt. Is het college bereid in het bijzonder deze 

brief, maar meer in het algemeen soortgelijke correspondentie, op dergelijke 

tactloze formuleringen te controleren, en waar nodig te redigeren? 
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6 
Is het college bereid onze vragen en uw beantwoording bij de beoordeling van 

aanvragen om individuele woonvoorziening te betrekken, opdat de beschikkingen 

wellicht in overeenstemming met de Verordening vmo zullen worden gedaan, 

althans conform de Verordening inclusief Toelichting zullen worden gemotiveerd? 

Waarbij, zoals het college bij monde van wethouder Van der Molen meerdere 

malen heeft gesteld (laatst nog bij de WMO-markt dd 17 april 2008), uitgangspunt 

is “dat ouderen in staat moeten worden gesteld zo lang mogelijk in hun eigen 

woonomgeving te blijven wonen?” 

 

7 
Kan het college  verzekeren dat de gelaakte formulering alleen wordt gebruikt voor 

het doel waarvoor ze is opgesteld, namelijk ‘natuurlijke’ verhuisbewegingen niet 

onbedoeld met WMO-gelden te bekostigen? 

  

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording, met vriendelijke groet, 

 

D66 gemeenteraadsfractie Haarlem,  

Fedde Reeskamp, 

Louise van Zetten  

  

 

 

 

 

Aan mevrouw L.C. Zetten 

lid van de gemeenteraad 

Tuinwijklaan 44 

2012 RH  Haarlem 

 

Aan de heer F.H. Reeskamp 

lid van de gemeenteraad 

Frederik Hendriklaan 35 

2012 SG  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake  24 april 2008 

Verordening voorziening maatschappelijke  

ondersteuning gemeente Haarlem 2007 

 

 

Geachte mevrouw Van Zetten en heer Reeskamp, 

 

 

In reactie op uw verzoek van 23 april 2008 waarin u ons een aantal vragen stelt over 

de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 

2007, treft u onderstaand de beantwoording aan.  
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1. “Wij wijzen u er op dat met ingang van dit jaar personen die de leeftijd van 75 

jaar hebben bereikt worden geacht een voor hun leeftijd geschikte woning te 

bewonen…komen personen die in een ongeschikt woning wonen.. niet meer in 

aanmerking… ” 

 Kan het College zich voorstellen dat de formulering onbedoeld hardvochtig 

kan overkomen? 

 

Antwoord 

Het is met deze absolute formulering van de leeftijd geenszins de bedoeling 

geweest cliënten te kwetsen. Er is slechts gezocht naar een aanknopingspunt om het 

begrip leeftijd in artikel 19d nader te duiden ter bevordering van de eenduidigheid 

in interpretatie en het borgen van de rechtmatigheid.  

 

2. “…op grond waarvan een aanvraag voor een individuele woonvoorziening 

wordt geweigerd indien de woonvoorziening aangevraagd wordt op een 

moment dat op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was 

dat deze voorziening noodzakelijk zou zijn en er geen sprake is van een 

onverwacht optredende noodzaak…” 

 Kan het college zich voorstellen dat het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is de 

tekst te begrijpen? Dat de tekst, logisch ontleed, voor tweeërlei, onderling 

tegenovergestelde uitleg vatbaar is? 

 

Antwoord 

Deze tekst behelst de tekst uit de (model) Vvmo. In het traject van evaluatie van de 

verordening zal bezien worden of deze tekst zodanig gewijzigd kan worden dat er 

geen verschil van interpretatie meer mogelijk is.  

 

3. De toelichting op de Verordening luidt: “Onder art 19 d. wordt met name 

gedoeld op verhuiskostenvergoedingen; veel verhuizingen zijn als algemeen 

gebruikelijk te beschouwen, ook los van de beperking die men heeft. Te denken 

valt aan verhuizingen van het ouderlijk huis naar een zelfstandige woonruimte, 

verhuizing van senioren naar een kleinere woning, omdat de eengezinswoning te 

bewerkelijk is geworden en kinderen reeds zelfstandig wonen. 

 

Antwoord 

Op basis van deze toelichting (wetsgeschiedenis, zo men wil) is artikel 19 lid d 

Vvmo door de Haarlemse gemeenteraad vastgesteld. Met andere woorden, niet om 

aanpassingen in de bestaande woning te “weigeren”, maar om ‘normale’ 

verhuiskosten niet onder de vergoeding te laten vallen. Waarom wordt dit artikel 

dan door het college oneigenlijk gebruikt om mensen het idee te geven dat een 

(veelal ongewenste) verhuizing onvermijdelijk is (“…worden geacht…”)  ? 

 
Met de besluitvorming over interpretatie van art 19 d Vvmo door het college zoals 

voor u bijgevoegd, bevestigt het college hierbij uw vraag.  

 

4. Is het College bereid alle in het kader van de uitvoering van de WMO verzonden 

correspondentie, in het bijzonder als het gaat om beschikkingen, grondig te 

controleren, en onduidelijke, onjuiste en wellicht zelfs in een enkel geval 

onrechtmatige formuleringen te redigeren? 
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Antwoord 

In het kader van de evaluatie van de verordening en het uitvoering geven aan de 

verbeterpunten die uit de interne controle en de accountantscontrole 2007 naar 

voren zijn gekomen, worden de diverse (standaard) beschikkingen zowel 

inhoudelijk als tekstueel door deskundigen bekeken op juistheid.  

 
5. Een weigering op een aanvraag is altijd slecht nieuws. Afgezien van een juiste 

weergave van de bestuurlijke overweging kan het college toch een poging doen 

om normatieve (“betuttelende”)  bewoordingen achterweg te laten. Iemand na 

een arbeidzaam leven meedelen “dat personen van 75 jaar en ouder geacht 

worden in een traploze woning te wonen, en dat in alle andere gevallen 

aanvragen voor voorzieningen worden geweigerd”, dat vindt onze fractie 

ronduit onbetamelijk, Haarlem onwaardig. Het kan niet anders of deze 

formulering is aan het immer waakzame oog van ons college ontsnapt. Is het 

college bereid in het bijzonder deze brief, maar meer in het algemeen 

soortgelijke correspondentie, op dergelijke tactloze formuleringen te 

controleren, en waar nodig te redigeren? 

 
Antwoord 

Zoals ook aangegeven onder punt 4, wordt aan dit onderdeel aandacht besteed. 

 

6. Is het college bereid onze vragen en uw beantwoording bij de beoordeling van 

aanvragen om individuele woonvoorziening te betrekken, opdat de 

beschikkingen wellicht in overeenstemming met de Verordening vmo zullen 

worden gedaan, althans conform de Verordening inclusief Toelichting zullen 

worden gemotiveerd? Waarbij, zoals het college bij monde van wethouder Van 

der Molen meerdere malen heeft gesteld (laatst nog bij de WMO-markt dd 17 

april 2008), uitgangspunt is “dat ouderen in staat moeten worden gesteld zo 

lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te blijven wonen?” 

 
Antwoord 

Het College is niet alleen bereid, maar heeft uw kritische vragen serieus in 

overweging genomen en is tot aanvullende besluitvorming gekomen op dit punt (zie 

bijlage) 

 

Het College betrekt bij beoordeling van aanvragen van burgers voor alle individuele 

voorzieningen alle op dat moment beschikbare geldende regelgeving, jurisprudentie 

en voor de rechtmatige beoordeling van belang zijnde andersoortige informatie. Het 

College weegt uw vragen hier serieus in mee en waardeert uw kritische blik op de 

uitvoering van dit onderdeel van de Wmo.  

 

7. Kan het College  verzekeren dat de gelaakte formulering alleen wordt gebruikt 

voor het doel waarvoor ze is opgesteld, namelijk ‘natuurlijke’ 

verhuisbewegingen niet onbedoeld met Wmo-gelden te bekostigen? 

 
Antwoord 

Gelet op de bijgevoegde besluitvorming hopen wij u voor de toekomst gerustgesteld 

te hebben. 
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het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 


