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Commissie BM

Datum vergadering

8 december 2021

Onderwerp

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 9. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Súdwest-Fryslân 2022 zegt
het college toe schriftelijk te reageren op de vraag
wat inwoners met een minimuminkomen volgens de gemeente financieel kunnen dragen, hoeveel ze zelf
moeten betalen.

Datum schriftelijke reactie
15 december 2021
Schriftelijke reactie
Vanaf de uitspraak van de CRvB van 20 november 2019 is het criterium “dat het financieel gedragen kan
worden met een inkomen op minimumniveau” aan de al bestaande criteria voor wat onder algemeen
gebruikelijk moet worden verstaan, toegevoegd. Overigens is het niet van belang of de betreffende cliënt
ook daadwerkelijk een inkomen op minimumniveau heeft. Het gaat erom of de kosten van de voorziening
financieel draagbaar zijn met een inkomen op minimumniveau. Als dat niet het geval is moet de gemeente
de kosten voor die voorziening in alle gevallen, dus ook voor de inwoners met een veel hoger inkomen, voor
haar rekening nemen.
De CRvB heeft in de uitspraak niet concreet aangegeven wanneer dit het geval is. De rechter heeft steeds
per geval geoordeeld of het besluit van de gemeente redelijk is.
Er zijn nog maar een paar uitspraken hierover, bijvoorbeeld:
-Uitspraak van 20-11-2019 van de CRvB: ECLI:NL:CRVB:2019:3535. Deze uitspraak gaat over een badkamer.
Kosten van de aanpassing komen op € 6.500,00. Dit bedrag is volgens de Centrale Raad niet te dragen met
een inkomen op minimumniveau (Dit is dus ongeacht het daadwerkelijke inkomen van de aanvrager, dat
kan veel hoger liggen).
-uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 11 februari 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2084. Deze uitspraak
gaat over een e-step van € 1600 tot € 1800. De gemeente sluit aan bij de draagkrachtcriteria. Op grond van
die berekening komen ze op een financiële haalbaarheid van € 1854,-- voor een alleenstaande. Dit acht de
rechtbank redelijk zodat de aanvraag voor een e-step wordt afgewezen.
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-uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 4-11-2021: ECLI:NL:RBROT:2021:10684. Deze uitspraak gaat
over een inductiekookplaat van € 479,-. Dit rechtbank vindt deze kosten financieel haalbaar met een
inkomen op minimumniveau.
In onze gemeente bekijkt de gebiedsteammedewerker in eerste instantie of de voorziening op
minimumniveau draagbaar is en overlegt zo nodig met de juridisch kwaliteitsmedewerkers.
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