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Onderwerp Beantwoording art. 38 fractie TROTS Haarlem inzake toepassen bepalingen 
Algemene wet bestuursrecht bij huishoudelijke ondersteuning 

Geachte heer Van den Raadt, geachte fractieleden. 

Op 21 juni 2015 stuurde de heer van den Raadt, namens fractie TROTS Haarlem, 
het college een artikel 38-vraag inzake de het toepassen van bepalingen van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de maatwerkvoorziening Wmo huishoudelijke 
ondersteuning. Hieronder volgt de beantwoording van het college op de gestelde 
vraag. U leest eerst de inleiding van raadslid van den Raadt op zijn vraag en de 
vraag zelf. In cursief wordt onder de vraag het antwoord van het college gegeven. 

Inleiding TROTS Haarlem op vraag 
De Algemene wet bestuursrecht geeft regels voor de voorbereiding, de motivering 
en de bekendmaking van besluiten, alsmede voor bezwaar en beroep tegen 
besluiten. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 
zijn aanvullende bepalingen opgenomen ten aanzien van vooronderzoek, gesprek en 
verslag. Al deze bepalingen gelden ook bij herziening van besluiten in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De rol van de burgemeester is het 
toezien op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke 
beleid, dus ook ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

Vraag 
Waarom past het college deze bepalingen niet toe bij de herziening van 4.300 
gevallen huishoudelijke ondersteuning in Haarlem. In procedures bij de hoor- en 
adviescommissie zegt het college in verweer dat deze bepalingen wel toegepast 
hadden moeten worden, maar vervolgens gaat het college gewoon verder alsof de 
bepalingen niet van toepassing zijn. 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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. Antwoord college 
Met de invoering van de Wmo 2015 heeft de gemeente Haarlem ervoor gekozen de 
individuele voorziening voor huishoudelijke ondersteuning in een gewijzigde vorm 
voort te zetten aan de burgers. Dit conform het raadsstuk 2014/168107, 
"Uitwerking lichtste vorm van de hulp bij het huishouden ". In Haarlem maken 
3337 burgers gebruik van huishoudelijke ondersteuning en in Zandvoort 480. 

Hieronder zetten wij kort de werkwijze per 1 januari 2015 en het overgangsproces 
van de individuele voorziening huishoudelijke hulp 2014 naar de 
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2015 uiteen. 

Nieuwe werkwijze per 1 januari 2015 
De gemeente doet een toegangsbepaling en geeft vervolgens tijdens de 
onderzoeksfase aan de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning de opdracht 
om samen met de burger een ondersteuningsplan op te stellen om het resultaat van 
een schoon en leefbaar huis te realiseren. Het opgestelde ondersteuningsplan wordt 
door zowel de cliënt als door de vertegenwoordiger van de zorgaanbieder 
ondertekend voor akkoord of niet akkoord. Bij niet akkoord volgt een tweede 
gesprek. Er wordt, indien nodig na aanvullend onderzoek, door de gemeente een 
besluit genomen en burgers krijgen daarop altijd een beschikking waartegen 
bezwaar en beroep mogelijk is. 

Overgangsproces 
Vanwege de korte tijd tussen definitief Rijksbeleid en wetgeving, het vervolgens 
kunnen vaststellen van ons lokale Wmo-beleid en de uitvoering, was het niet 
haalbaar om met alle burgers, die mogelijk voor de nieuwe maatwerkvoorziening 
huishoudelijke ondersteuning in aanmerking zouden komen op basis van hun 'oude' 
indicatie voor de individuele voorziening huishoudelijke hulp, vóór 1 januari 2015 
een toegangsonderzoek in te stellen en het gesprek te laten voeren met een voor 
akkoord ondertekend ondersteuningsplan als resultaat. Er is daarom aan een groep 
burgers, waarvan de oude indicatie eind 2014 afliep en waarvan op basis van hun 
bij ons bekende dossier duidelijk was dat zij in aanmerking zouden komen voor de 
nieuwe maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, direct toegang 
verleend. In het kader van zorgvuldigheid en het voorkomen dat burgers verstoken 
zouden blijven van ondersteuning is besloten om bij iedereen zonder vastgesteld 
ondersteuningsplan de omvang van de oude huishoudelijke hulp tot het vaststellen 
van het plan ongewijzigd voort te zetten totdat er wel een gesprek met de aanbieder 
over het ondersteuningsplan heeft plaatsgevonden en er een ondersteuningsplan is 
opgesteld. Dit overgangsproces was tijdelijk en alle overige en nieuwe zaken 
verlopen conform de "nieuwe werkwijze per 1 januari 2015 ", zoals hierboven 
weergegeven. 

Een uitgebreide beschrijving van en toelichting op bovenstaande kunt u ook lezen in 
de beantwoording van de technische vragen van het CDA van 23 maart 2015. 
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. Iedereen heeft een beschikking ontvangen waartegen bezwaar en beroep mogelijk 
is. Met onze werkwijze per 1 januari 2015 en het ingestelde overgangsproces 
respecteert het college de rechten van de betreffende burgers en wordt voldaan aan 
de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de loco-secretaris^ de burgemeester. 

I 
I 

. Schneiders 


