Hoogste rechter is streng: uren hulp indiceren móét
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft opnieuw
een gemeente op de vingers getikt over de wijze van toekenning van Wmo-hulp. Enschede
moet aanvragers van huishoudelijke hulp voortaan een duidelijke in uren omschreven
toekenning geven. Een algemene omschrijving zoals ‘een schoon huis’ of ‘twee keer per
week schoonmaken’ is onvoldoende.
Duidelijker kan het niet worden voor gemeenten: ‘resultaat gericht’ indiceren zoals veel
gemeenten dat nu doen, is niet langer houdbaar. Enschede is de meest recente in de rij
van gemeenten die worden teruggefloten vanwege deze manier van werken. De uitspraak
van de Centrale Raad is bindend voor alle gemeenten.
Strenger
Opvallend in de Enschedese uitspraak is dat die nog strenger is dan voorgaande vonnissen
tegen deze manier van werken: er móet voortaan een indicatie in tijd/uren worden
afgegeven. Het is niet langer toegestaan in algemene bewoordingen huishoudelijke hulp
toe te kennen.
Enschede geeft beschikkingen af waarin wel is opgenomen waar in huis wordt
schoongemaakt en hoe vaak dat moet gebeuren.
De Centrale Raad levert daar nu een rekensom bij: de man die in beroep ging krijgt
voortaan wekelijks ruim vier uur hulp. Daarbij wordt uitgegaan van de regels/urenindicaties
van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Maatwerk
Indien nodig moeten gemeenten van die normuren afwijken, als er meer hulp nodig is. En
dat moet in samenspraak met de aanvrager worden afgewogen, precies zoals bedoeld met
maatwerk in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
VWS
Gemeenten lijken vooralsnog geen haast te maken met het aanpassen of stopzetten van
‘resultaat gericht’ indiceren. Ze leggen daarmee de uitspraken van de hoogste
bestuursrechter aan de kant. Enkele gemeenten, zoals Steenbergen, de Peelgemeenten
en nu ook Enschede, laten weten dat ze eerst afwachten hoe de minister van VWS denkt
over ‘resultaat gericht indiceren’.
Uw gemeente?
Bent u een lokale belangenbehartiger en loopt u in uw gemeente ook op tegen ‘resultaat
gericht’ indiceren? Dan kunt u uw gemeente wijzen op deze bindende uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep.
De uitspraak is hieronder te downloaden (in pdf):

https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=1782_Uitspraak_Enschede_
Wmo_Centrale_Raad_van_Beroep_0602019.pdf
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