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Betreft: Wijziging looptijd indicaties huishoudelijke verzorging

Geacht college,
Op 15 juli heeft de Wmo-raad het verzoek ontvangen om advies uit te brengen op het
Collegevoorstel betreffende de wijziging van de looptijd van indicaties huishoudelijke verzorging.
Vanwege het korte tijdsbestek kunnen wij het protocol voor advisering van een formeel advies
niet nakomen en reageren wij middels een adviserende brief.
In verband met een mogelijke wettekstwijziging en aanstaande bezuinigingen wordt voorgesteld
om in de rest van dit jaar, na vaststelling van dit voorstel, indicaties af te geven tot 01-01-2015.
Deze intentie leidt tot de volgende overwegingen:
•
•

•
•

•

•
•
•

•

In 2010 zijn de indicaties voor mensen met een bestendige beperking omgezet in
langlopende indicaties.
In 2011 kwamen de 9 bezuinigingsmaatregelen en de Kanteling. In de leeswijzer bij de
regels voor individuele voorzieningen stond dat vanwege rechtsgelijkheid de langlopende
indicaties werden teruggezet naar indicaties voor 5 jaar. Rechtsongelijkheid werd als
onwenselijk bestempeld.
Per brief werden de cliënten geïnformeerd over deze maatregel en de ingangsdatum
waarop de indicatie is verleend.
In 2013 zijn tot nu toe indicaties en herindicaties grotendeels afgegeven voor 5 jaar. Dit
ondanks het feit dat reeds minimaal een jaar bekend is dat er in 2015 drastisch
bezuinigd gaat worden op de huishoudelijke hulp.
Als het voorliggende collegevoorstel wordt aangenomen, worden in de tweede helft van
dit jaar de indicaties en herindicaties afgegeven met een looptijd van ruim één jaar (ook
voor hen die wellicht in 2010 een langlopende indicatie kregen en nu toevallig
geherindiceerd worden).
De regels voor 2014 moeten nog vastgesteld worden, wat wellicht weer een andere
termijn of datum oplevert.
De door u eerder genoemde rechtsgelijkheid komt hiermee wel onder druk te staan.
Bovendien ademt de geest van de aanstaande wetswijziging (art 7.9) iets anders uit.
Bij de categorie langlopende indicaties die omgezet zijn in indicaties voor 5 jaar, gaat het
om zeer kwetsbare mensen. Bij deze groep komt onzekerheid over toekomstige hulp en
ondersteuning hard aan.
U geeft aan dat als de wetswijziging niet doorgaat of later ingaat de indicaties afgegeven
tot 01-01-2015 administratief verlengd kunnen worden.
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Wij concluderen derhalve dat de inconsistentie in beleid, de rechtsongelijkheid en de
kwetsbaarheid en onzekerheid bij de doelgroep de voorgestelde wijziging in de looptijd
onwenselijk maken. Verder bepleiten wij dat de ‘kanbepaling’ voor de administratieve verlenging
wordt omgezet in een toezegging in het geval dat het collegevoorstel gehandhaafd blijft.
Wij zijn graag bereid, indien noodzakelijk, een en ander mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

J.H.J. Schreuder
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn
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