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Huishoudelijke hulp zoals het hoort 

 

De gemeenteraad van Rijswijk bijeen op 5 juli 2016, 
 
Constateert  

 dat de zogenaamde zachte landing van de WMO in Rijswijk tot nu toe geslaagd is; 

 dat iedereen die daar recht op heeft in Rijswijk moet kunnen profiteren van veranderende 
wetgeving zeker ook als dat gaat om huishoudelijk verzorgende of alfahulp; 

 
Overweegt 

 dat de Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 uitspraak gedaan heeft waarbij 
geconstateerd is dat  

 huishoudelijke verzorging niet toegekend kan worden op basis van het resultaat ‘schoon en 
leefbaar huis’; 

 een objectief onderzoek altijd onderdeel moet zijn van gemeentelijk beleid. Financiële 
overwegingen mogen niet de basis zijn om iemand te korten op zorg, of om (delen van) de 
huishoudelijke verzorging af te schaffen; 

 het onderzoek gedaan moet worden door een objectieve en onafhankelijke partij. 

 de gemeente een inspanningsverplichting heeft om alfahulpen in loondienst te behouden 
zodat verlies van continuïteit en kwaliteit van zorg alsmede werkeloosheid onder de 
thuiszorgmedewerkers voorkomen wordt; 

 dat het in belang is van de gemeente en de inwoners van Rijswijk als geen tijd verloren gaat 
met onnodig administratief werk bijvoorbeeld in het geval van claims die huishoudelijke 
hulp terugvorderen. 

 
Verzoekt het college 

 in beeld te brengen of in Rijswijk in alle gevallen voldaan is aan de voorwaarden zoals 
gesteld in de uitspraak van de Raad van Beroep; 

 er op toe te zien dat kwetsbare cliënten hun vertrouwde medewerker niet verliezen en 
alfahulpen hun baan houden; 

 het Hulpbijhethuishoudentarief voor huishoudelijk werk aan te passen overeenkomstig de 
Algemene Maatregel van Bestuur betreffende de inkoopprocedure Wmo van 21 juni 2016. 

 
En gaat over tot de orde van de dag,En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Rijswijkse PvdA 
 
Yvonne Hagenaars Wil van Nunen   Jos Bolte 
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