
Transcriptie van de vragen gesteld bij het vragenhalfuur in de besluitvormende vergadering 

van de gemeenteraad van Steenbergen op 23 april 2015 en de gegeven antwoorden 

betreffende de uitvoering van de verordening Wmo. 

 

Vragen van de PvdA, gesteld door de heer Van den Berge 

De PvdA heeft op 7 april jl. haar zorgen geuit over de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan 

haar zorgtaak voor die bewoners die een of andere vorm van zorg nodig hebben. 

Die zorg betreft in het bijzonder de zorgvuldigheid waarmee zorgbehoevende benaderd worden. Ons 

ombudsteam, van de PvdA, is door meerdere mensen benaderd over een brief die zij van de 

gemeente hebben gekregen, waarin uitsluitsel wordt gegeven over de zorg die zij krijgen. Althans zij 

lezen dat maar kunnen er moeilijk uitleg aan geven. Zij hebben moeite met het vertalen van de inhoud 

naar de praktijk.  

 

Onze kritiek richt zich vooral op het ontbreken van een keukentafel gesprek. Dat is namelijk het 

gesprek dat juist bedoeld is om over en weer duidelijkheid te scheppen over wat iemand nog wel kan 

en wat niet meer, waar dan ondersteuning voor moet worden georganiseerd. Op die manier ontstaat 

een vorm van overeenstemming over wat de benodigde ondersteuning dan zou moeten zijn. 

In uw beantwoording van 14 april jl. heeft wethouder Van Geel klip- en klaar aangegeven dat deze 

gesprekken niet hebben plaats gevonden. Nu zou dat nog verantwoord kunnen zijn als er letterlijk 

niets voor betrokkenen zou zijn veranderd. Maar dat is zoals in de brief die de gemeente heeft 

gestuurd aan belanghebbenden niet het geval. Er zijn wezenlijk en wel degelijk dingen anders dan 

voorheen. En dat blijkt ook uit de beschikking want daarin wordt gesproken over “herziening indicatie 

huishoudelijke ondersteuning 2015”. En als je iets herziet dan is het in elk geval niet anders. Of in 

ieder geval niet hetzelfde als daarvoor, dat bedoel ik eigenlijk. Deze manier van berichtgeving is niet in 

overeenstemming met wat in de wet is gesteld. En er is ook niet in overeenstemming met de 

beschikking waar wordt gewezen op herziening herindicatie huishoudelijke ondersteuning 2015.  

 

Daarnaast had dit besluit beter gecommuniceerd en gemotiveerd moeten worden. Het blijkt uit de 

reacties dat de schriftelijke uitleg inclusief folder hiervoor niet toereikend was.  

In de brief missen we de verwijzing naar de gratis cliëntondersteuning, zoals expliciet opgenomen in 

artikel 3 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2015; 

hierna te noemen “de verordening”. Het had wel zo kies geweest om belanghebbenden hierop in de 

brief te wijzen u bent daar gezien wet en de verordening feitelijk toe verplicht. Niet iedereen is tenslotte 

thuis in de wereld van beschikkingen, termijnen en bezwaren. 

Maar wat de PvdA-fractie echt stoort is de wijze waarop uitvoering aan de verordening wordt gegeven. 

Waar in de verordening ervan uitgegaan wordt dat er door of namens het college een gesprek plaats 

vindt, heeft dit gesprek niet plaats gevonden. Er is dan ook geen verslag waarover overeenstemming 

zou kunnen zijn bereikt, er is dus geen overeenstemming met belanghebbende over de toegezegde 

ondersteuning. Belanghebbende kan op geen enkele manier controleren of datgene wat hij nodig heeft 

is ook wordt geleverd en bij geschillen ontbreekt elke vorm van bewijs. 

 

Maar het is nog erger. Uw college laat de beoordeling van de feitelijke dienstverlening nu over aan de 

uitvoerende partij. Dat zijn commerciële ondernemingen, die, alle mooie visie- en missie-uitspraken 

ten spijt, uiteindelijk maar één echt doel hebben en dat is winst maken. U laat zonder onafhankelijk 

gesprek onder uw verantwoordelijkheid als college die partij bepalen hoeveel tijd zij denken nodig te 

zijn om het opgelegde (want niet overeengekomen) resultaat te bereiken. U begrijpt wel dat dat er niet 

toe zal leiden dat er meer uren besteed zullen gaan worden, eerder minder en misschien wel te 

weinig, maar dat valt niet meer te controleren. 

 

Dat steekt de PvdA-fractie zeer. Temeer daar zij in goed vertrouwen met deze verordening heeft 

ingestemd en nu moet constateren dat u zich niet aan het gestelde in deze verordening houdt of er ten 

minste er een in het nadeel van belanghebbenden creatieve uitleg aan heeft gegeven. De PvdA 

betwijfeld of dit bij de rechter stand houdt en zal waar nodig belanghebbenden ondersteunen bij hun 



bezwaren. E.a. is ook aangekaart bij de fractie van de tweede kamer alsook de collega’s van de SP in 

deze regio, die ook hun 2
e
 Kamerfractie hebben geïnformeerd. In dat verband vraagt de PvdA-fractie 

om inzage in het mandateringsbesluit dat deze bevoegdheid van het college overdraagt aan de 

commerciële partijen, met daarbij het uitdrukkelijke het vraagteken of een dergelijke 

verantwoordelijkheid wel uitbesteed kan worden aan partijen die materieel voordeel genieten van het 

omgaan met deze bevoegdheid. Voorts is de PvdA-fractie benieuwd hoe uw college invulling geeft aan 

het gestelde in artikel 15 van de verordening.  

 

Tot slot geeft u in uw brief aan dat er geen bezwaarschriften zijn ingediend. De PvdA-fractie weet 

zeker dat er tenminste één bezwaar is ingediend. Graag willen wij vanavond van u duidelijkheid krijgen 

over hoe deze situatie nu door u gelezen wordt en antwoord krijgen op de problemen die wij zien in de 

tenuitvoerlegging van het gestelde in de verordening rond dit onderwerp. 

 

Antwoord van wethouder Van Geel: 

In de verordening is inderdaad opgenomen dat er keukengesprekken gevoerd moeten worden met de 

klanten. En daarvan kan ik constateren dat met alle klanten die zorg zijn in het verleden 

keukentafelgesprekken geweest zijn. En dat de noodzaak van zorg is vastgesteld in die 

keukengesprekken in het verleden. Er wordt in de nieuwe manier van zorgverlenen niet getwijfeld aan 

de noodzaak dat de klanten zorg nodig hebben en om die reden hebben bij gemeend dat er geen 

nieuwe keukentafelgesprekken nodig zijn door de gemeente omdat wij gewoon erkennen het recht dat 

de mensen hebben om ondersteuning om gewoon te kunnen blijven wonen in een schoon huis met 

schone kleding en alles wat daarbij hoort. Wij gaan alleen een beleidswijziging toepassen van uren 

naar resultaatfinanciering. Wij gaan dan ook geen uren meer toekennen aan een klant, maar wij gaan 

een resultaat toekennen aan een klant. En bij die toekenning trekken wij de behoefte van de klant niet 

in twijfel. Vandaar dat de gemeente ervoor heeft gekozen heeft om niet wederom het 

keukentafelgesprek te voeren omdat wij niet anders constateren dat de behoefte die in het eerst 

keukentafelgesprek dat die behouden blijft.  

 

De gedachte achter resultaatfinanciering is dat professionals binnen kaders aan het werk gaat om het 

resultaat een schoon en leefbaar huis te bereiken. Wij gaan dit ook toetsen we kunnen het dus wel 

controleren dat gaan we zeker doen. Op dit moment zijn wij in onderhandeling met de GGD om de 

toezichthouderrol van de Wmo in 2015 uit te voeren. Onderdeel van dit toezicht is om daadwerkelijk bij 

de klanten thuis te controleren of het resultaat ook is behaald. Dat zal dan steekproefsgewijs 

gebeuren. De GGD heeft daar ervaring mee want deze manier van controleren wordt nu al toegepast 

bij peuterspeelzalen en kinderopvang. Op alle verschillende manieren waarop dat gebeurt. Natuurlijk 

is het wel een lastige kwestie om te bepalen wat een schoon huis is want de één vindt zijn huis pas 

schoon als elke week de ramen zijn gezeemd en zijn koelkast is schoon gemaakt, een ander heeft 

daar mogelijk een langere interval terwijl hij dan toch vindt dat er een schoon huis is waar hij in kan 

leven. 

  

De gemeente is verantwoordelijk voor het compenseren in zelfredzaamheid en in participatie en heeft 

een kader gesteld waarvan de gemeente vindt dat dit leidt tot een schoon en leefbaar huis. De 

gemeente stelt de behoefte aan ondersteuning vast en bepaalt vervolgens welke categorie van 

toepassing is. Is dit huishoudelijke ondersteuning of is dit huishoudelijke ondersteuning plus waarbij 

ook regie en organisatie van het huishouden aan bod komt. 

 

Wij willen  erop wijzen dat  de bezuiniging die het rijk doorgevoerd worden door het kabinet van VVD 

en de PvdA op de budgetten voor huishoudelijke ondersteuning, het noodzakelijk maken om het 

gemeentelijke beleid met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning te wijzigen. Wij hebben er 

daarom voor gekozen om nog wel iedereen waarbij vastgesteld wordt dat er behoefte is aan 

huishoudelijke ondersteuning om die zorg aan te blijven bieden, maar die zorg niet langer te indiceren 

in uren. Onze zorgaanbieders bekijken samen met hun cliënt wat er nodig is om te bereiken dat het 

huis van de betreffende cliënt schoon is. Hierbij geldt maatwerk. Deze aanpassing van het beleid 



hebben wij gecommuniceerd aan onze cliënten. Al onze cliënten, ook de cliënten waarvan de indicatie 

afliep, behouden hun indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. Dit omdat wij in de eerdere 

keukentafelgesprekken al hebben geconstateerd dat dit nodig is. Het recht op een aantal “uren”, is 

echter komen te vervallen. Het door ons gewijzigde beleid wordt ingevoerd met een ruime 

overgangstermijn van 4 maanden. Tijdens deze maanden vindt er met alle gesprekken een gesprek 

plaats. 

 

Wij zijn van mening dat een professional een betere inschatting kan maken van de benodigde inzet en 

waar in samenspraak met het informele netwerk het resultaat behaald wordt. Nog steeds gebeurt het 

dat klanten in het loket aangeven dat de kinderen geen taken overnemen terwijl blijkt dat als de hulp is 

geweest er toch verschillende taken zijn uitgevoerd. Wij hadden inderdaad de klanten kunnen 

attenderen op de onafhankelijke cliëntondersteuning, echter zijn wij van mening dat door het niet ter 

discussie stellen van de benodigde ondersteuning klanten nog steeds de ondersteuning krijgen die zij 

nodig hebben. 

 

De bezwaarschriften zijn pas recent ingediend. En zijn pas ook recent op de juiste plek terecht 

gekomen. Op dit moment zijn er twee bezwaarschriften die in procedure zijn genomen.  

 

U stelt ook nog een vraag over de uitvoering van artikel 15 van de verordening. Zoals aangegeven in 

artikel 15 organiseert de gemeente 3 per jaar een overlegtafel met de aanbieders van de 

huishoudelijke ondersteuning. Voeren wij een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Geven wij de 

toezichthouder een taak in de controle op het bereiken van het resultaat. En daarnaast zijn er de 

consulenten die in de contacten met de klanten het resultaat bespreken. In dat opzicht voldoen wij 

ruimschoots aan wat in artikel 5 gemeld is.  

 

Voorzitter ik denk dat ik hiermee alle vragen die zijn gesteld beantwoord heb.  

 


