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Posted on 9 december 2014 by Margreet

Gemeenten mogen huishoudelijke hulp niet zomaar schrappen. Dit zegt de rechter in de uitspraak
van de zaak die een bejaard echtpaar samen met Ieder(in) heeft aangespannen tegen het zomaar Ð
zonder nader overleg Ð schrappen van huishoudelijke hulp. Ieder(in) is blij met deze belangrijke
uitspraak.
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De overheid wil dat mensen langer zelfstandig wonen. Dat kan niet zonder goede
voorzieningen. Het is daarom uitermate belangrijk dat gemeenten echt in gesprek gaan met burgers
over wat ze nodig hebben om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen blijven doen aan het
maatschappelijk leven. De rechter heeft dat nu bevestigd.
In de Wmo is het gesprek (het keukentafelgesprek) tussen burger en gemeente essentieel. Niet
alleen als het gaat om huishoudelijke hulp, maar ook bij andere ondersteuning die nodig is, zoals
begeleiding, dagbesteding of praktische voorzieningen.
Binnenkort verschijnt er een aangepaste versie van een voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen
het zonder overleg schrappen van de huishoudelijke hulp.
Lees hier de volledige uitspraak
In de media, o.a.:
NOS: Stopzetten thuishulp mag niet zomaar
NOS journaal 18.00 uur (video-item start op 8.16 min)
NU.nl: Hoogbejaard stel mag van rechter huishoudelijke hulp houden
Volkskrant: Hoogbejaard stel heeft ook in 2015 recht op huishoudelijk hulp
Hart van Nederland: Hoogbejaard stel houdt huishoudelijke hulp
RTL Nieuws: Gemeente mag thuiszorg niet zomaar stoppen (video-item start op 8.12 min)
RTLXL: Echtpaar houdt recht op huishoudelijke hulp (video-item start op 5.07 min)
Binnenlands Bestuur: Rechter: gemeente mag hulp niet zomaar schrappen
Een Vandaag Gezondheid: Rechter: echtpaar behoudt huishoudelijke hulp
Nederlands Dagblad: stortvloedaan-klachten-over-wmo-te-verwachten
NRC: Rechter: gemeente mag thuishulp niet zomaar stopzetten
Leeuwarder Courant: Hulpbehoevend echtpaar krijgt gelijk in zaak tegen Dantumadiel
NOS TV-journaal (video-item start op 3.35 min)
RTV Noord: Testcase WMO: Hoogbejaard stel houdt huishoudelijke hulp + audio
BNR radio: Matthijs Vermaat (advocaat die het echtpaar bijstaat)
NOS.nl: Van Rijn tevreden met uitspraak over thuishulp
Onze eerdere berichten
Handelen gemeenten in tegenspraak met de wet?
Rechtzaak huishoudelijk hulp gemeente erkent onzorgvuldig handelen
Terug naar Home
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There are no comments yet.
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