
	  

Gemeente	  Almelo	  
t.a.v.	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  
	  
per	  mail	  bestuurssecretariaat@almelo.nl	  
	  
Betreft:	  schriftelijke	  vragen	  HH	  n.a.v.	  uitspraak	  CrvB	  
	  
Verzonden	  d.d.21	  mei	  2016	  
	  
	  
Geacht	  college,	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  een	  uitspraak	  van	  de	  Centrale	  Raad	  van	  Beroep	  d.d.	  18	  mei	  2016.rondom	  de	  
huishoudelijke	  hulp	  stelt	  de	  Minimapartij	  schriftelijke	  vragen	  aan	  het	  college	  over	  de	  manier	  waarop	  
de	  huishoudelijke	  hulp	  in	  Almelo	  onder	  Wmo	  2015	  is	  ingericht.	  	  
	  

1. Heeft	  deze	  uitspraak	  gevolgen	  voor	  de	  toekenning	  en	  de	  wijze	  van	  toekenning	  van	  
huishoudelijke	  hulp	  in	  onze	  gemeente,	  dit	  mede	  gezien	  het	  feit	  dat	  de	  gemeente	  een	  
leefbaar	  huis	  toekent?	  Of	  te	  wel	  voldoet	  dit	  aan	  de	  maatwerkvoorziening?	  

2. Zijn	  er	  mogelijk	  inwoners	  die	  na	  deze	  uitspraak	  recht	  hebben	  op	  meer	  uren	  huishoudelijke	  
hulp	  nu	  de	  rechter	  heeft	  aangegeven	  dat	  een	  objectief	  en	  onafhankelijk	  onderzoek	  
noodzakelijk	  is	  om	  het	  aantal	  uren	  vast	  te	  stellen,	  waarbij	  geen	  standaard	  aantal	  uren	  
gehanteerd	  mag	  worden?	  

3. Moet	  de	  motivatie	  die	  de	  gemeente	  heeft	  gebruikt	  ter	  onderbouwing	  van	  de	  wijziging	  van	  
het	  beleid	  rondom	  de	  huishoudelijke	  hulp	  aangepast	  worden,	  aangezien	  de	  financiële	  
motivatie	  voor	  de	  rechter	  geen	  stand	  houdt?	  	  	  

4. Zijn	  er	  andere	  gevolgen	  voor	  het	  vigerende	  beleid	  rondom	  de	  huishoudelijke	  hulp	  als	  gevolg	  
van	  de	  uitspraak	  van	  de	  rechter?	  

5. Kan	  het	  college	  aangeven,	  wanneer	  bepaalde	  antwoorden	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  
beschikbaar	  zijn,	  op	  welke	  termijn	  de	  raad	  ze	  dan	  kan	  verwachten?	  	  

6. Op	  welke	  wijze	  zal	  de	  raad	  betrokken	  worden	  bij	  de	  eventuele	  aanpassing	  van	  het	  vigerend	  
beleid?	  

	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
	  
Lieneke	  Bolhuis	  
Minimapartij	  
	  


