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*BI.0160442* 
 

 

 

NOTA VOOR 
DE RAAD 

 

 

Datum: 23 september 2016 Nummer raadsnota: BI.0160442 

Onderwerp: Compensatiebesluit cliënten die geen (hoger) beroep hebben ingesteld tegen de 

beëindiging van de hulp bij het huishouden.  

 

Portefeuillehouder: 

Witte 

Bijlagen: 

-- 

Ter inzage: 

-- 

 

Voorstel:  

1. De raad voor te stellen in navolging van de aangenomen motie te kiezen voor 

compensatiescenario A. 

 
Samenvatting 
Het college heeft op 5 juli jl. besloten cliënten die (hoger) beroep hadden ingesteld tegen het besluit 
van de gemeente om de huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 te beëindigen, te compenseren.  
 
In de vergadering van 20 juli jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college 
verzoekt: 
A. Om bij het aanbieden van nieuw beleid hulp in de huishouding aan de gemeenteraad in het najaar, 
een uitgewerkt voorstel op te nemen waarmee: 

1. Middels verschillende onderbouwde scenario’s alsnog coulancehalve invulling wordt 
gegeven aan een mogelijke compensatie voor personen die conform de uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 18 mei jl., recht zouden hebben gehad op het 
ontvangen van hulp in de huishouding, maar geen bezwaar en beroep hebben aangetekend;  
2. Deze groep een gelijke regeling aan te bieden als de groep die onder de 
compensatieregeling valt;  
3. Daarbij op te nemen dat compensatie slechts mogelijk is voor die situaties waarbij de 
gemaakte kosten in de huishouding aantoonbaar zijn;  

B. Hierbij de financiële consequenties in beeld te brengen voor het totale Wmo beleid, en de daarbij 
horende dekking binnen het bredere gemeentelijke financiële kader waaronder de reserve sociaal 
domein. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
De gemeenteraad wil graag dat alle cliënten waarbij de hulp bij het huishouden is stopgezet 
gecompenseerd worden en niet alleen de cliënten die bezwaar en beroep hebben ingediend.  
 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Hoewel de raad heeft aangegeven dezelfde compensatie voor de gehele cliëntengroep te willen 
doorvoeren, heeft zij ook gevraagd om verschillende scenario’s aan te bieden.  
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Scenario A: 

Cliënten die voor de beleidswijziging van 2015 hulp bij het huishouden ontvingen: 

 Kunnen zich melden bij de gemeente indien zij nog steeds hulp bij huishouden wensen. Zij 

krijgen dan een gesprek waaruit een indicatie volgt. Deze kan dus hoger of lager uitvallen 

dan de oude indicatie. De indicatie wordt afgegeven voor ‘onbepaalde tijd, tot het nieuwe 
beleid van kracht is’; 

 worden op basis van aantoonbaar bewijs gecompenseerd voor gemaakte kosten voor hulp bij 

huishouden (verzorgd door legale hulp), gedurende de periode dat de voorziening is gestopt 

tot 1 juli 2016; *) 

 worden – uitsluitend als de gemaakte kosten niet kunnen worden aangetoond - 

gecompenseerd met tweemaal een schoonmaakdienst van 4 uur in natura. 

 

*) hierbij wordt rekening gehouden met reeds verstrekte tegemoetkoming uit bijzondere bijstand en HHT. 

 

 

 

Scenario B: 

Cliënten die voor de beleidswijziging van 2015 hulp bij het huishouden ontvingen:  

 kunnen zich melden bij de gemeente indien zij nog steeds hulp bij huishouden wensen. Zij 

krijgen dan een gesprek waaruit een indicatie volgt. Deze kan dus hoger of lager uitvallen 

dan de oude indicatie. De indicatie wordt afgegeven voor ‘onbepaalde tijd, tot het nieuwe 
beleid van kracht is’; 
 

 worden door de gemeente aangeschreven met een aanbod om ter compensatie tweemaal 

een schoonmaakdienst van 4 uur in natura te ontvangen. 

 

 

 

 

Scenario C: 

Cliënten die voor de beleidswijziging van 2015 hulp bij het huishouden ontvingen:  

 kunnen zich melden bij de gemeente indien zij nog steeds hulp bij huishouden wensen. Zij 

krijgen dan een gesprek waaruit een indicatie volgt. Deze kan dus hoger of lager uitvallen 

dan de oude indicatie. De indicatie wordt afgegeven voor ‘onbepaalde tijd, tot het nieuwe 
beleid van kracht is’; 
 

 ontvangen eenmalig een bedrag van € 500,- **) 
 

**) dit betekent dat de cliënten die wel (hoger) beroep hebben ingesteld, in hun compensatieregeling benadeeld kunnen zijn. 

Hierop moet dan een extra actie worden uitgezet. 

 

   

Kosten Compensatie Scenario’s (afgerond) 

  Scenario A maximaal € 2.285.000 

    minimaal € 1.414.000 

   

  Scenario B maximaal         €    107.000 

                            minimaal         €      64.000 

 

  Scenario C               €    452.000 

      

 
Het eerder door het college vastgestelde compensatiebeleid voorzag erin dat uitsluitend mensen die 
beroep hadden ingesteld voor compensatie in aanmerking konden komen.  
Dit uitgangspunt is in overeenstemming met de volgende juridische regel: mensen die geen beroep 
hebben ingesteld tegen een bepaald besluit, hebben op een later moment geen recht op compensatie 
in verband met dat besluit. Dit komt omdat er dan inmiddels sprake is van formele rechtskracht.  
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Scenario B is het meest in lijn met de eerder door het college gekozen beleidsrichting voor 
compensatie. Daarbij biedt scenario B de meeste investeringsruimte voor noodzakelijke toekomstige 
ontwikkelingen, aangezien mensen steeds langer thuis blijven wonen. Het scenario drukt financieel 
het minst op het Wmo-budget voor individuele voorzieningen.  
 
Inhoudelijk is het college voorstander van scenario B.  
 
Desondanks stelt het college scenario A voor, aangezien hierin de door de raad aangenomen  motie 
naar letter en geest wordt uitgevoerd. 

 
Met dit gewijzigde compensatiebeleid wordt dus expliciet afgeweken van het eerder door het college 
vastgestelde compensatiebeleid. Er wordt in dit geval naar aanleiding van een motie van de raad een 
uitzondering gemaakt die is beperkt tot besluiten met betrekking tot huishoudelijke hulp over een 
bepaalde periode naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 
2016 waaruit volgt dat het beleid van de gemeente niet in overeenstemming was met de Wmo 2015. 
De kwestie houdt bovendien verband met de invoering van een destijds nieuwe wet waarbij er in het 
land veel onduidelijkheid bestond over de reikwijdte van die wet in relatie tot de huishoudelijke hulp. 
 

 

Wat mag het kosten? 
De kosten voor de financiële compensatie (inclusief de extra kosten die gemoeid zijn met de 
uitvoering van scenario A) worden betaald uit het budget “wet Wmo 2015” opgenomen in de begroting 
2016. Mocht bij de jaarrekening blijken dat er een overschrijding ontstaat, zal een voorstel worden 
gedaan aan de Raad om dit te onttrekken uit de reserve sociaal domein. 

 
PROGNOSE 2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) prognose begeleiding is o.b.v. 1e corap; nog bij te stellen o.b.v. 2e corap 

 

 

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? 

Zowel het Gehandicaptenplatform Oosterhout als het Ouderenplatform hebben in hun reactie (op 7 en 

12 september jl.) op het nieuwe beleid hulp bij het huishouden 2017 aangegeven dat zij van mening 

zijn dat deze groep cliënten op enigerlei manier gecompenseerd dient te worden.

 Budget  Prognose Resultaat  toelichting 

Transitie AWBZ           
7.833.323  
 

        
6.367.858  
 

 
1.465.465 

*) 

Individuele 
voorzieningen 
WMO 

          
2.659.162  
 

        
4.745.370  
 

 
-/-  2.086.208 

De verwachte 
overschrijding is met name 
het gevolg van de 
compensatieregeling (€ 2,3 
miljoen) 
 

Totaal         
10.492.485  
 

 
11.113.228  
 

 
-/-  620.743 
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BESLUIT VAN 
DE RAAD 

 

 

Nummer:   BI.0160442 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van 19 september 2016 

 

 

BESLUIT: 

 

  1.  De cliëntgroep die geen (hoger)  beroep heeft ingesteld na de beëindiging van hulp bij het 

huishouden te compenseren volgens scenario A. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 oktober 2016. 

 

 

DE RAAD VOORNOEMD, 

 

 

     , voorzitter 

 

 

     , griffier 

 


