
gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

M O T I E 2016-07-15C 

O n d e r w e r p : Nakomen toezegging 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016, 
gehoord de beraadslagingen. 

overwegende dat 
1. de CRvB op 18 mei j l . een duidelijke uitspraak heeft gedaan over de Wmo 2015; 

tijdens debatten rondom de Wmo en de lopende rechtszaken de wethouder een 
toezegging heeft gedaan (RTG 17 mei 2015 en RTG 21 september 2015 en 
bevestigd in de raad van 5 oktober 2015): wat voor 1 inwoner geldt, geldt voor 
allemaal; 
door deze toezegging er verwachtingen gewekt zijn bij inwoners; 
de groep kwetsbare inwoners al vanaf 01-03-2015 uitgesloten is van de 
maatwerkvoorziening voor huishoudelijke hulp. 

2. 

3. 
4. 

van mening dat 
1. de gemeente de Wmo 2015 huishoudelijke hulp onvoldoende heeft uitgevoerd; 
2. een aanzienlijke groep kwetsbare mensen geen bezwaar heeft ingediend, omdat 

ze dat niet zagen zitten; 
3. het niet gepast is om deze mensen te ontzien van zorg en ondersteuning waar ze 

eigenlijk recht op zouden hebben, gelezen hebbende de uitspraak van de CRvB; 
4. organisatorische argumenten geen redenen kunnen zijn om zaken niet te 

herstellen; 
5. het college hiermee het imago van een betrouwbare overheid verzwakt, 

verzoekt het college 
de door haar eerder gedane toezegging ('wat voor 1 geldt, geldt voor iedereen') 
nog tot uitvoering te brengen, dus aan gewekte verwachtingen tegemoet te 
komen en daarmee het vertrouwen te herstellen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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