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Onderwerp : Resultaat van het juridisch advies  

 

 

 

Inleiding  

In de nieuwsbrief die u 26 mei 2016 heeft ontvangen is aangegeven, dat wij extern 

juridisch advies zouden inwinnen over de optie of een nieuwe algemene voorziening 

schoonmaakondersteuning op een toekomstbestendige manier is op te zetten. Middels 

deze memo wordt u hierover geïnformeerd.  

 

Rust voor onze inwoners en toekomstbestendig beleid 

Uit de uitspraken blijkt, dat er voorwaarden zijn verbonden aan het opzetten van een 

nieuwe algemene voorziening. Het scenario van het opzetten van een nieuwe algemene 

voorziening is alleen een optie voor ons om verder uit te werken als deze op een 

toekomstbestendige manier kan worden opgezet die voldoet aan de Wmo 2015, aansluit 

bij ons uitgangspunt van zelforganiserend vermogen en van meerwaarde is ten opzichte 

van de maatwerkvoorziening. We willen rust voor onze inwoners en toekomstbestendig 

beleid neerzetten. Daarom hebben we extern juridisch advies aangevraagd en 

ontvangen. 

 

Resultaat van het juridisch advies  

In het juridisch advies wordt antwoord gegeven op de vraag of we een algemene 

voorziening op een toekomstbestendige manier kan worden opgezet die voldoet aan de 

Wmo 2015. Inmiddels heeft u in het raadsvoorstel Hulp bij huishouden per 2017 

ontvangen, waarin u kunt lezen dat we een algemene voorziening niet op een 

toekomstbestendige manier kunnen opzetten die voldoet aan de Wmo 2015 en dat een 

nieuwe algemene voorziening niet aansluit bij ons uitgangspunt van zelforganiserend 

vermogen en geen meerwaarde is ten opzichte van de maatwerkvoorziening. Het 

juridisch advies wordt u als achtergrondinformatie bij het raadsvoorstel aanboden (zie 

bijlage 1). 

 

Ook geeft het juridisch advies aan hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de 

gerechtelijke uitspraken en wat dit betekent voor onze inwoners in de periode tot het 

nieuwe beleid per 1 januari ingaat. Het voorstel Gevolgen uitspraken CRvB over hulp bij 

huishouden voor inwoners, welke het college op 14 juni heeft vastgesteld, ontvangt de 

commissie Samenlevingszaken ter informatie. Het college legt de financiële 

consequenties middels de najaarsrapportage aan de gemeenteraad voor. 

Het juridisch advies dient ook als achtergrondinformatie bij dit collegevoorstel (zie bijlage 

1). 

 

Bijlage 

- Juridisch advies 


