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Geachte heer Van den Raadt, 

Op 11 december 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake het proefproces 
Wmo. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag 
steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een 
compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

Ter verduidelijking geven we hierbij een beschrijving van de gebruikte termen. 
Huishoudelijke hulp is met ingang van 1 januari 2015 overgegaan in de 
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. 
Thuiszorg is geen voorziening die valt onder de Wmo. Deze voorziening valt onder 
de zorgverzekeringswet. Hier is de gemeente niet verantwoordelijk voor. 

/ . Welke strekking heeft de inhoud van de brief aan de cliënten, die enige vorm van 
zorg behoeven na 2014, waarover u als vak wethouder sprak, tijdens de 
raadsvergadering van afgelopen november 2014? 
Antwoord: 
De strekking van de brief gaat erover dat wij in Haarlem vanuit de Wmo 2015 
huishoudelijke ondersteuning blijven aanbieden voor mensen die dat nodig hebben. 
De wijze waarop huishoudelijke ondersteuning geboden wordt, is wel anders dan 
voorheen. We geven geen indicatie op inzet in uren meer af, maar op het bereiken 
van een schoon en leefbare woning onder regie van de bewoner. Voor het bereiken 
van dit doel worden de eigen mogelijkheden van de bewoner, van diens sociale 
omgeving, van algemene maatschappelijke voorzieningen en professionele hulp 
ingezet. In de brief wordt verder ingegaan wat de nieuwe vorm van huishoudelijke 
ondersteuning voor de cliënt betekent en wanneer hij of zij hierover een gesprek 
kan verwachten. Tevens wordt vermeld wat de ontvanger van huishoudelijke 
ondersteuning kan doen als hij of zij op dit moment vragen hierover heeft. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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2. Wordt er gesproken in de betreffende brief over de WMO, en met name 
huishoudelijke hulp / thuiszorg voor cliënten te Haarlem e.o. ? 
Antwoord: 
Ja, we hebben het hier over huishoudelijke ondersteuning al of niet met de nieuwe 
begeleidingstaken vanuit de decentralisatie AWBZ naar de Wmo. Thuiszorg, in de 
zin van verpleging en verzorging, gaat vanuit de AWBZ over naar de 
Zorgverzekeringswet onder regie van de zorgverzekeraars. De gemeente heeft 
daarbij dus niet de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering. 

3. Welke regeling is toegepast; de WMO 2007, of die van WMO 2015? 
Antwoord: 
De Wmo 2015 

4. Kan de wethouder toelichten, in hoeverre deze gerechtelijke uitspraak van de 
voorzieningenrechter te Groningen de situatie in Haarlem raakt? 
Antwoord: 
Deze uitspraak heeft geen enkele betrekking op onze situatie. Wij blijven 
huishoudelijke ondersteuning aanbieden. 

5. In hoeverre kan de wethouder duidelijk maken, of het budget t.b.v. thuiszorg 
toereikend zal zijn in Haarlem? 
Antwoord: 
Zoals gezegd is Thuiszorg geen verantwoordelijkheid van de gemeente, dus daar 
kan het college geen duidelijkheid over bieden. 
De vraagsteller bedoelt hoogstwaarschijnlijk het budget voor huishoudelijke 
ondersteuning. Het budget daarvoor is in de programmabegroting 2015 door de raad 
vastgesteld en wij verwachten op basis van analyse van de vraag en omvang van de 
doelgroep en de afgesloten contracten met de zorgaanbieders hierop geen 
overschrijding. Echter, omdat het een open einde regeling betreft, kan dit niet 100% 
gegarandeerd worden. 

6. Indien dit onverhoopt niet het geval zal kunnen zijn, welke noodscenario's (hoe 
zien deze scenario 's eruit? ) heeft de wethouder dan nog achter de hand? 
Antwoord: 
De gemeenteraad heeft in de programmabegroting 2015 een reserve sociaal domein 
vastgesteld waarop, indien noodzakelijk, ook aanspraak gemaakt kan worden voor 
de uitvoering van de Wmo 2015 en ons eigen Wmo beleid. 
Indien blijkt dat de uitgaven structureel hoger uitvallen dan geraamd en budgettair 
beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat de vraag toeneemt, dan zal als gebruikelijk 
heroverweging van beleid en contractvorming plaats vinden. 
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7. Zal deze gerechtelijke uitspraak nog gevolgen kunnen hebben voor de 
gemeentelijke organisatie (externe inhuur )? 
Antwoord: 
Nee. De uitspraak is niet voor onze situatie van toepassing. 
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Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten ^inr. B.B. Schneiders 



Aan College van Burgemeester en Wethouders 
T.a.v.: vak-wethouder Dhr. J. van der Hoek 
T.a.v.: Haarlemse gemeenteraad / Cie Samenleving 

O.v.v.: Gerechtelijke uitspraak ( arrest) voorzieningenrechter te Groningen, casus: 
proefproces weigeren gemeente Dantumadeel, inzake WMO huishoudelijke hulp 
aan hoogbejaard echtpaar te Groningen. 

De voorzieningenrechter te Groningen heeft een gerechtelijke uitspraak gedaan in de casus ( 
ECLI:NL:RBNNE:2014:6176 / ZaaknummerAwb 14/4569 / bestuursrecht), proefproces onthouding 
gemeente Dantumadeel aan hoogbejaard echtpaar van WMO / thuiszorgvoorziening. ( arrest 
voorzieningenrechter direct onder mijn vragen vermeld.). Deze uitspraak valt in het voordeel uit van 
het echtpaar en niet van de gemeente Dantumadeel. De gemeente Dantumadeel had niet zonder 
vooronderzoek de huishoudelijke hulp mogen stop zetten, en stelt hiermede het echtpaar in het gelijk. 

Vragen: 

- Welke strekking heeft de inhoud van de brief aan de cliënten, die enige vorm van zorg behoeven na 
2014, waarover wethouder Jack van der Hoek sprak, tijdens de raadsvergadering van afgelopen 
november 2014? 
- Wordt er gesproken in de betreffende brief over de WMO.en met name thuiszorg voor cliënten te 
Haarlem e.o.? 
- Welke regeling is toegepast; de WMO 2007, of die van WMO 2015? 
- Kan de wethouder toelichten, in hoeverre deze gerechtelijke uitspraak van de voorzieningenrechter 
te Groningen de situatie in Haarlem raakt? 

- In hoeverre kan de wethouder duidelijk maken, of het budget t.b.v. thuiszorg toereikend zal zijn in 
Haariem? 
- Indien dit onverhoopt niet het geval zal kunnen zijn, welke noodscenario's ( hoe zien deze scenario's 
eruit? ) heeft de wethouder dan nog achter de hand? 
- Zal deze gerechtelijke uitspraak nog gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke organisatie ( 
externe inhuur)? 


