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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Aan u zijn toegezonden de door de fractie Drentse Ouderenpartij Partij, met toepassing van
artikel 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde
schriftelijke vragen, ingeboekt onder nummer 13.009654 betreffende 'wettelijke basis Wmo
hulp in het huishouden/ huishoudelijke verzorging j schoonmaakondersteuning als algemene
voorziening '.
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die is
gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen.
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Beantwoording vragen inzake wettelijke basis voor schoonmaakondersteuning

Geachte heer Schoo,
Op 20 januari j l . heeft u ons, op grond van artikel 38 van het reglement van orde, een aantal
vragen gesteld die betrekking hebben op de algemene voorziening schoonmaakondersteuning.
De vragen hebben betrekking op de wettelijke basis voor de algemene voorziening. In deze
brief worden deze vragen beantwoord. Voor de helderheid en de leesbaarheid is ervoor
gekozen om de vragen in de brief over te nemen en per vraag een kort antwoord (in cursief) te
formuleren.

Vraag l :
Wel heeft hij daarin aankno pingspunten gev
o nden vo o r het oordeel dat een dergelijk besluit
in het individuele geval maatwerk dient te zijn. "Onder o mstandigheden kan dit (maatwerk)
leiden to t het oordeel dat algemene keuzen die de gemeenteraad en het College bij de
uitvoering van de artikelen 3, 4,5 en 6 van de Wmo hebben gemaakt in het co ncrete,
individuele geval niet kunnen wo rden to egepast wegens strijd met de in artikel 4 van de
Wmo bedo elde oc mpensatieplicht.".
Kunt u aangeven waaro m u in uw antwoord de voorafgaande zin, onderstreepte passage,
uit de uitspraak van de CRvB heeft weggelaten?
Wij hebben een korte verwijzing gegeven naar de uitspraak van december 2008 als het gaat
om het compensatiebeginsel en volledigheidshalve volstaan met een bronvermelding.

Vraag 2 :
Kunt u aangeven waaro m u in uw antwoord de passage (maatwerk)
bij een citaat van de CRvB, terwijl deze niet in de uitspraak staat?
Zie vraag 1.
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Vraag 3 Ĩ
Kunt u een onderbouwing geven op basis van welk e punten in de uitspraak van de CRvB u
tot de conclusie k omt dat uw uitleg dat algemene maatregelen, gelezen moet worden als
algemene voorzieningen?
Indien wij de uitspraak verder bestuderen dan blijk t later nogmaals duidelijk dat de
algemene k euze waar de CRvB het over heeft gezien moet worden als een individuele
voorziening binnen de Wmo. Bij de uitleg bij 4.3.1 tot en met 4.3.6 en de uiteindelijk e
uitspraak 4.4 blijk t duidelijk dat de CRvB vindt dat er bij de algemene k euze van het college
de cliënt wel de keuzemogelijkheid voor een PGB moet worden geboden. Waarom? Omdat
het bij de compensatieplicht van artik el 4 altijd om individuele voorziening gaat.
De uitspraak van d e CRvB heeft niet als basis gediend voor de d oorgevoerd e beleidswijziging.
Wij hebben ons bij de voorgenomen beleidswijziging, het inrichten van een algemene
voorziening, laten adviseren door deskundigen. Daarnaast verwijzen wij u naar de eerd er aan
u toegezonden antwoorden op Kamervragen van 21 september 2012 d oor de toenmalige
staatssecretaris mw. d rs M.L.L.E. Veldhuijzen van Zaten-Hyllner.

Vraag 4:
Heeft u de volledige uitspraak van de CRvB als basis genomen voor de beleidswijziging van
de algemene voorziening schoonmaak ondersteuning
en de juridische
onderbouwing
hiervan?Zo ja, hoe moeten wij dit zien gelet op de onderdelen 4.3.1. toten met 4.3.6 en 4.4
van de uitspraak ?Zo nee, wat was hiervan de reden?
Zie vraag 3.

Vraagt;
Met hoeveel mensen op het gemeentehuis zijn betrok k en geweest bij de juridische
onderbouwing van het beleid van de algemene voorziening
schoonmaa
k ondersteuning?
Een dergelijke beleidswijziging wordt in eerste instantie intern getoetst. Binnen de afdeling
MZZ en d e afdeling PJC zijn juristen werkzaam die ond erzoek hebben gedaan en advies
hebben gegeven over de beleidswijzigingen. Dit advies hebben we laten toetsen door externe
deskundigen.
De met d e beantwoording van uw vragen gemoeide kosten bedragen C 333,--.
Wij verwachten u met vorenstaand e voldoende te hebben geïnformeerd.
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