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Onderwerp: Toepassen normenkader hulp bij het huishouden 
Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld 
Datum: 17 april 2018 

 

 
Kennis te nemen van 
de uitspraak van de rechter rondom het ‘normenkader’ hulp bij het huishouden en het 
besluit van ons college hierover. 
 
Context 
In Doetinchem werd in de praktijk voor de indicatie van hulp bij het huishouden het 
‘normenkader’ van de MO-zaak 2006 (en vervolgens 2011) als leidraad gebruikt om het 
benodigde aantal uren hulp te bepalen. Op 27 september 2016 hebben wij besloten 
formeel het normenkader los te laten en de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 
2017 hierop aan te passen. Het argument hierbij was dat de letter van de wet niet past bij 
de geest van de wet. 
 
Op 21 maart 2018 heeft de rechter in een beroepszaak geconcludeerd dat “de gemeente 
Doetinchem in strijd handelt met jurisprudentie, dat bestuur transparant moet zijn door 
aan de hand van een normenkader maatwerk te bieden”. De rechter heeft zelf direct in de 
zaak voorzien door de gewenste uren in deze beroepszaak toe te kennen en heeft de 
gemeente gesommeerd beleid hieromtrent aan te passen.  
 
Kernboodschap 
Met dit besluit passen we ons beleid aan zodat dit juridisch houdbaar is en niet in strijd is 
met wet- en regelgeving. Dit laat onverlet dat we nog steeds van mening zijn dat de letter 
van de wet niet past bij de geest van de wet en dat we blijven zoeken naar een praktische 
uitvoering die meer recht doet aan de intentie van de wet. 
 
In de praktijk zal dit nauwelijks tot wijzigingen in indicaties leiden (zie toelichting onder 
Bijlagen). 
 
Vervolg 
De evaluatie van het beleid hulp bij het huishouden zal later dit jaar terugkomen voor 
bespreking met het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. 
 
  



 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2018-37) 

 

 
Inlichtingen bij: W. van Beek 
Telefoonnummer:  (0314) 377 377 
 Pagina 2 van 2 

 
   

 

Bijlage 
 
1. Toelichting 
 
Consulenten houden vanuit hun professie altijd al het normenkader van de MO-zaak (2006 
en vervolgens) 2011 in hun achterhoofd bij het indiceren van een bepaald aantal uur hulp 
bij het huishouden. Aan de hand van de persoonlijke situatie en omstandigheden wordt 
het aantal benodigde uren bepaald om tot een schoon en leefbaar huis te komen. 
Het normenkader formeel toepassen leidt dus niet tot grote wijzigingen in de praktijk. 
 
Het normenkader van de MO-zaak 2011 is juridisch getoetst en dit was het normenkader 
dat altijd in Doetinchem gehanteerd werd. De verschillende normenkaders lijken op elkaar 
en zijn in de huidige praktijk vergelijkbaar met de situatie in Doetinchem. Een gemiddelde 
van ongeveer 2,5 uur hulp / 130 uur per jaar in Doetinchem is zelfs meer dan de (niet 
juridisch getoetste) 105 uur in het normenkader van KPMG/HHM 2016 of de 104 uur van 
‘Utrecht’. 
 
Qua bezwaar en beroep wordt nu gehandeld op de enige drie zaken die spelen. De eerste 
beroepszaak is de aanleiding voor dit voorstel. In overleg met de wethouders Langeveld 
en Sluiter is hierop afgesproken de lopende tweede beroepszaak niet door te laten gaan 
en ook bij een lopende bezwaarzaak de gewenste uren toe te kennen. 
 


