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Beste raads- en duoburgerleden,
Bij de behandeling van de jaarstukken 2016 in de commissie Burgeren Bestuur op 15 juni 2017 is doorGroenLinks, naar
aanleiding van het jaarverslag van de adviescommissie voorde bezwaarschriften, gevraagd naarde handelwijze van het
college ten aanzien van de adviezen van de adviescommissie. De vraag is in het bijzonder gericht op de relatie met de
Wmo, gelet op de rechterlijke uitspraken over dat onderwerp. Toegezegd is u hierover schriftelijk te berichten. Met deze
brief wordt daaraan invulling gegeven.
Het college hecht grote waarde aan de adviezen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. De adviezen
worden dan ook gewoonlijk opgevolgd. In 2016 was er met de adviescommissie voor de bezwaarschriften een
meningsverschil over de toepassing van de regeling met betrekking tot huishoudelijke hulp (HH) in de Wmo. Dat heeft
ertoe geleid dat in meerdere, min of meer gelijksoortige, individuele bezwaarzaken met betrekking tot de toepassing van
de regeling omtrent HH in afwijking van het advies van de adviescommissie is besloten. Inmiddels wordt, naar aanleiding
van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, gewerkt aan de totstandkoming van een aangepast beleid.
Tijdelijk zijn in voorkomende gevallen aan bezwaarmakers tot de vaststelling van het nieuwe beleid opnieuw de
oorspronkelijke rechten toegekend.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee het door u gewenste inzicht hebben gegeven in onze opvattingen en werkwijze bij
het toepassen van de adviezen van de adviescommissie.
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