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Historie

In de uitvoering WMO en Jeugd kunnen cliënten indicaties Huishoudelijke Hulp
ontvangen. De gemeente geeft in de beschikking het resultaat aan, maar ook
welke zorg wordt gegeven (activiteiten per ruimte), hoe vaak (frequentie) en
voor hoe lang (termijn indicatiestelling). De cliënt kiest zelf welke aanbieder hij
of zij wenst.
Door een uitspraak van het CrvB worden gemeenten gedwongen om in de
beschikking uren en minuten, dat de huishoudelijke wordt verzorgd, toe te
voegen.
Naar aanleiding van onder meer gestelde vragen in het Vragenkwartier van de
raadsvergadering van 9 april 2019 blijkt dat in de gemeente Hengelo de
afgegeven beschikkingen in strijd zijn met de uitspraak van het CrvB. In de
beantwoording op de gestelde vragen heeft het college aangegeven de raad
toelichting te willen geven over de ontstane situatie, de mogelijke consequenties
hiervan en de lijn die de gemeente gaat hanteren.
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In het afgelopen jaar zijn er vanuit het college meerdere brieven over dit
onderwerp ontvangen. Deze zijn gebundeld en in de zaak gevoegd, evanals een
brief van minister Hugo de Jonge over resultaatgericht werken in de WMO, dd 12
april 2019.
In de politieke markt wordt onder meer ingegaan op de volgende vragen:
- Waarom is er vanuit het college niet eerder aan de raad teruggekoppeld
over de ontstane situatie?
- Wat zijn de financiële consequenties als de gemeente Hengelo toch uren
gaat indiceren en opgaat nemen in de beschikking?
- Welke opties zijn er om de lopende contracten te beëindigen?
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Behandeladvies

Vanuit het college / ambtelijk wordt een toelichting gegeven over de historie van
dit dossier, welke mogelijkheden de gemeente Hengelo op dit moment kent en
wat de landelijke ontwikkelingen zijn in dit dossier.
De aanwezigen kunnen na de toelichting met elkaar in gesprek over dit
onderwerp.
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Duur: Belangstellenden kunnen
gedurende de sessie meepraten. De
voorzitter bewaakt de orde van de
vergadering.
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