Persbericht 1 februari 2019

Minister moet ingrijpen in Eindhoven,
onrechtmatig Wmo-beleid
Voor seniorenverenigingen KBO-Brabant en PVGE en vakbond FNV is de maat
vol. Mensen die zelf niet meer in staat zijn om hun huishouden te doen hebben
volgens de wet recht op hulp. De gemeente moet daarvoor zorgen. De gemeente
Eindhoven weigert al tijden om de Wmo naar behoren uit te voeren en haar
eigen inwoners voldoende te helpen.
Op 31 januari 2019 stuurden de drie belangenverenigingen een brief naar minister De
Jonge van VWS waarin hij gevraagd wordt de gemeente Eindhoven aan te spreken op de
uitvoering van de Wmo. Nodig zijn een snelle aanpassing van het beleid, een afronding
van de bezwaarprocedures die recht doet aan de behoefte aan meer zorg bij cliënten en
het tegengaan van het gebruik van zorggeld voor een ander doel (juridische procedures)
dan het geven van goede zorg.
Achtergrond
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de gemeente Eindhoven nieuw beleid ingevoerd
voor de huishoudelijke ondersteuning. Bepalend voor het nieuwe beleid was de wens om
op het sociale domein zeer fors te bezuinigen.
Het nieuwe beleid heeft ertoe geleid dat:
 zorgverleners minder tijd aan cliënten kunnen besteden,
 de frequentie van de uit te voeren taken in veel gevallen is verminderd,
 er geen indirecte tijd meer wordt toegekend,
 in vakantieperiodes zonder instemming van de cliënt geen of minder zorg wordt
verleend,
 de zogenaamde incidentele taken niet langer worden uitgevoerd en
 klagen over de uitvoering van de taken bij de zorgaanbieder geen soelaas biedt.
Door zowel cliënten als zorgverleners wordt breed erkend dat het niet mogelijk is om in
de beschikbare tijd de taken uit te voeren, zodat er keuzes moeten worden gemaakt en
taken met de ‘Franse slag’ worden gedaan. Huizen vervuilen omdat de incidentele taken
– zoals schoonmaken van de binnenkant van koelkast en keukenkastjes, wassen van
vitrages, reinigen van radiatoren, nat afnemen van deuren, etc. – niet meer worden
uitgevoerd. De gedachte dat hiervoor verwezen kan worden naar het sociale netwerk en
dat hiervoor een vrijwilliger kan worden ingezet is een illusie.
Beleid is onrechtmatig
De rechter heeft inmiddels uitgesproken dat de uitvoering van de Wmo zoals in de
gemeente Eindhoven onrechtmatig is, zowel procedureel als inhoudelijk. Tot dusverre
lijkt de gemeente Eindhoven echter het eigen financiële belang zwaarder te wegen dan
de noodzaak om cliënten zo snel mogelijk te geven waarop ze recht hebben. KBOBrabant, PVGE en FNV vinden het bestuurlijk onbehoorlijk dat een gemeente, wetende
dat een onrechtmatig beleid wordt gevoerd, niet op haar schreden terugkeert maar de
correctie ervan aan de rechter overlaat. De gedachte dat enkele honderden burgers – de
meesten op leeftijd, die voor het eerst in hun leven een bezwaarschrift hebben ingediend
– ook een rechtszaak moeten aanspannen om hun gelijk te krijgen, vervult hen met zorg
en boosheid. Zij roepen daarom de minister op om als systeem-verantwoordelijke voor
de uitvoering van de Wmo 2015, de gemeente aan te spreken.

1

_______________________________________________________________________
Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant
KBO-Brabant telt circa 130.000 leden en 287 lokale KBO-verenigingen. De KBO werd 70
jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de grootste
seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de
provincie Noord-Brabant.
PVGE
De PVGE is met ruim 10.000 leden de tweede grootste seniorenvereniging van NoordBrabant. Er zijn acht lokale PVGE-verenigingen. Ook de PVGE bestaat al 70 jaar.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
Marieke Hageman, communicatiemedewerker KBO-Brabant, telefoon (073) 644 40 66 of
per e-mail mhageman@kbo-brabant.nl

Bijlage: brief d.d. 31 januari 2019 aan minister De Jonge
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