
                       
 
 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 28 maart 2013; 

 
Constaterende dat; 
 

 de meervoudige kamer in eerste aanleg, bestuursrechtelijke zaken een uitspraak d.d. 14 

maart 2013 heeft gedaan inzake de uitvoering van het  beleid in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Emmen, uitspraak LJN BZ4141; 

 uit de uitspraak blijkt dat het gemeentelijk Wmo beleid een voorziening kent waarvan niet is 

onderzocht of deze in het concrete geval voldoet aan de compensatieplicht van de Wmo;  

 naar oordeel van de rechtbank de gemeente Emmen in de gevolgde procedure onvoldoende 

voldoet aan de compensatieplicht van de Wmo bij  het toekennen van een algemene 

voorziening schoonmaakondersteuning; 

 in de uitspraak van de rechtbank letterlijk staat dat uit niets blijkt dat bij de toegekende 

algemene voorziening schoonmaakondersteuning rekening wordt gehouden met de 

persoonskenmerken, de behoeften en met de capaciteit van eiseres om zelf in maatregelen 

te kunnen voorzien, waarmee niet wordt voldaan aan de compensatieplicht van de 

gemeente, zoals genoemd in artikel 4 lid 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 

 tevens de rechtbank oordeelt dat het verstrekken van een algemene voorziening is aan te 

merken, de schriftelijke beslissing, dus als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste en 

tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

 de uitspraak aantoont - passage 14.4 – dat de cliënt geen nieuwe aanvraag voor een 

individuele voorziening behoeft aan te vragen, omdat er eerder op grond van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning en de recente her-indicatie reeds een individuele 

voorziening was verstrekt; 

Overwegende dat; 

 de rechterlijke uitspraak van de meervoudige bestuurskamer betekent dat cliënten die voor 

1 januari 2013 een individuele voorziening hadden, niet zonder een besluit of beschikking en 

in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4, lid 1 van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning, de compensatieplicht, zonder maatwerk naar de voorziening algemene 

schoonmaakondersteuning kunnen worden overgeheveld ; 

 de uitspraak aantoont dat in het huidige beleid Wmo de uitvoering van huishoudelijke hulp 

en de overgang naar een algemene voorziening juridisch niet waterdicht is en aanpassingen 

behoeft die het beleid in overeenstemming brengen met de juridische kaders van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning; 

 

 



                       
 
 

 

 de overgang van de cliënten voor 1 januari 2013, van de individuele voorziening naar de 

algemene voorziening schoonmaakondersteuning, niet volgens de juiste wettelijke 

procedure is verlopen waarbij voorbijgegaan is aan de compensatie plicht en dit niet alleen 

gevolgen heeft voor de 57 cliënten die een juridische procedure zijn gestart, maar voor de 

gehele Wmo doelgroep; 

 het wenselijk is dat juridische onvolkomenheden worden hersteld en dat de gemeente 

Emmen een Wmo beleidsaanpassing uitvoert die wel de toets van de rechter kan doorstaan 

en voldoet aan de kaders van Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zo wel juridisch 

houdbaar is; 

Verzoekt het college; 

 zo spoedig mogelijk de juridische onvolkomenheden te herstellen en een gewijzigd Wmo 

beleid aan de raad voorleggen; 

 hierbij conform het bestuursakkoord meerdere keuze voorstellen aan de raad doen 

toekomen; 

 iedere aanvrager, waarbij is voorbijgegaan aan de compensatieplicht die is opgenomen in 

artikel 4, lid 1 Wmo,  en waarbij kan worden vastgesteld dat niet volgens de wet is 

gehandeld, zoals verwoord in de uitspraak van de meervoudige kamer, LJN BZ4141, van 14-

03-2013, alsnog te compenseren; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening, 
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