
Voorzitter, 

De Partij van de Arbeid is uitermate teleurgesteld met het collegebesluit mbt 

de Huishoudelijke Hulp dat eind juni werd genomen om, ondanks de uitspraak 

van de CRvB, niet direct tot een rechtvaardige correctie over te gaan. 

 

De rechter heeft bepaald dat Stichtse Vecht meerdere fouten heeft gemaakt: 

1. De algemene voorziening had niet verstrekt mogen worden zonder passende 

verordening 

2. De zorgorganisatie had niet het zorgplan mogen opstellen maar de 

gemeente 

3. De gemeente had elke cliënt een op-maat beschikking moeten geven waarin 

stond welke hulp nodig was. 

4. De gemeente had het argument van bezuiniging niet mogen gebruiken. 

5. De resultaatbekostiging had een onafhankelijke maatstaf moeten hebben. 

Kortom er is veel fout gegaan maar het college stelt dat niet in haar brief aan 

de inwoners maar wel dat men ‘gewoon’ hun hulp blijft ontvangen. Waar zou 

je dan tegen in bezwaar gaan? 

De weinige mensen die toch in bezwaar zijn gegaan, zijn direct teruggezet op 

de oude uren omdat de nieuwe uren juridisch niet verdedigbaar meer waren. 

Ook de mensen die per 1 juni of 1 juli zouden overgaan naar minder uren, zijn 

hun oude uren van voor 1-1-2016 blijven houden.  

 

Maar met de stilzwijgende meerderheid is niets gebeurd! Hier is dan ook 

sprake van ongelijke behandeling tov de mensen die in bezwaar zijn gegaan! En 

dan nog niet te spreken van de mensen die door het nieuwe beleid per 1-1-

2016 helemaal  uit beeld zijn verdwenen. Hebben zij de hulp ten onrechte 

opgezegd? Het college heeft niets gedaan met deze groep in contact te komen. 

Daarom roept de PvdA, samen met Maarssen 2000, Lokaal Liberaal en Stichtse 

Vecht Beweegt in een motie het college op om recht te doen aan veel 

zwijgende burgers door: 

 
• Met onmiddellijke ingang, alle inwoners met huishoudelijke ondersteuning, 
hun ‘oude uren’ terug te geven van vóór 1 januari 2016 



• Al deze inwoners een voucher te verstrekken van 15 uur huishoudelijke hulp 
als eenmalige compensatie voor de periode 1-1 tot 1-10-2016 waarin de hulp 
niet juist was vastgesteld. 
• In gesprek te gaan met de groep inwoners voor wie de huishoudelijke hulp is 
komen te vervallen per 1-1-2016 om te bezien of huishoudelijke hulp nodig is.  
• De middelen te dekken vanuit de bestemmingsreserve Risicoreserve Sociaal 
Domein  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 


