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Gevolgen uitspraak Centrale raad van Beroep inzake HBH en HHT d.d.

l8 mei 20f 6

Geachte Raadsfeden,
Onfangs heeft u de tussentijdse evaluatie Hulp bij huishouden d.d. 13 mei2016 ontvangen.
Door de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep behoeft een deel van deze
evaluatie directe verdere toepassing en uitwerking van deze uitspraak.
Door deze uitspraak is een deel van artikel 23 van de WMO verordening onverbindend
geworden. Het college heeft daarom het volgende besloten:
1. De beperkíng in uren voor HBH 1 om in aanmerking te komen voor een
maatwerkvoorziening vanuit de WMO 2015 is door de uitspraak van de CRvB d.d. '18 mei
2016 onverbindend verklaard. Het college heeft besloten om per direct deze beperking te
laten vervallen en HBH 1 ook bij < 2,5 uur per week weer als maatwerkvoorziening vanuit de
WMO beschikbaar te stellen.

2. Gezien de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016 heeft het college
besloten om de HHT regeling af te bouwen en niet te verlengen na 31 december 2016. De
huidige gebruikers kunnen gebruik maken van een maatwerkvoorziening vanuit de WMO.
Deze zullen actief individueel benaderd worden.

Bij een rondgang langs de (grootste) HHT aanbieders naar aanleiding van de CRvB
uitspraak geven zij allen aan blij te zijn als er voor deze oplossing gekozen wordt. Dit levert
hen vooral minder rompslomp op is de reactie, waarbij de werkgelegenheid in takt kan
blijven.
De financiële meerkosten van deze maatregelen kunnen worden gevonden binnen de
bestaande WMO budgetten.
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De aanbevelíng vanuit de tussentijdse evaluatie blijft om in de tweede helft van 2017 een
inhoudelijk beleidsvoorstel aan de Raad te doen toekomen.
Hiermee gaan wij ervan uit dat de gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep adequaat zijn "gerepareerd".
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