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Dongeradeel riskeert
nieuwe rechtszaken

dagstelling

nieuwe rechtszaken
Dongeradeel is door de rechter in het ongelijk gesteld in de
kwestie over de huishoudelijke hulp. De stelling: Dongera-
deel riskeert nieuwe rechtszaken, want de gemeente
handelt nog steeds op onjuiste wijze.

O
JOUKE DOUWE DE VRIES

Ondanks een gerechtelijke
uitspraak over de huis-
houdelijke hulp handelt
de gemeente Dongera-

deel nog steeds in strijd met de wet.
Tijdens de laatste raadsvergadering
had Dongeradeel Sociaal hierover
een interpellatiedebat met de wet-
houder willen voeren, maar de
ChristenUnie hield dit tegen met
steun van CDA, FNP en PvdA.

Dat is een unicum in de gemeen-
teraad van Dongeradeel. De gewoon-
te is namelijk dat een verzoek tot het
voeren van een interpellatiedebat al-
tijd wordt gehonoreerd. Wel zo de-
mocratisch ook, want anders zou op-
positiepartijen door een coalitie-
meerderheid steeds het zwijgen
kunnen worden opgelegd. Opmer-
kelijker is de rol van ‘oppositiepartij’
PvdA. Zij steunde de coalitie bij het
wegstemmen van het interpellatie-
debat. Geen wonder dan ook dat de
warrig opererende PvdA inmiddels
schertsend ‘de vierde coalitiepartij’
wordt genoemd.

Het zou de PvdA toch ook diep in
haar sociale hart moeten raken dat
mensen straks onrechtmatig geen
huishoudelijke hulp meer krijgen.
Want dat is wat er aan de hand is. De
rechter heeft geoordeeld dat de ge-
meenten Dantumadiel en Dongera-
deel in strijd met de wet hebben ge-
handeld bij het afschaffen van de
huishoudelijke hulp. Maar deson-
danks krijgen veel mensen nog
steeds niet waar ze recht op hebben,
waardoor nieuwe rechtszaken drei-
gen.

Zo weigert de wethouder om de
tot dusver gevoerde gesprekken over
te doen, terwijl de rechter die ge-
sprekken onwettig heeft verklaard.
Formeel kunnen die gesprekken pas
worden gevoerd na 1 januari 2015,
wanneer de nieuwe wet ingaat. Daar-
naast heeft Dongeradeel, tegen de
gerechtelijke uitspraak in, geen keu-
kentafelgesprekken gevoerd met al-
le mensen die huishoudelijke hulp
krijgen en is er geen gedegen onder-
zoek gedaan. Veel gesprekken zijn,
en worden nog steeds, via de tele-
foon gedaan. Bovendien is van veel
gesprekken geen verslag gemaakt,
mist een deugdelijke onderbouwing
van de besluiten en ontbreken er
handtekeningen.

Daar komt nog bij dat Dongera-
deel nu nog steeds alleen mensen ac-
tief gaat benaderen die een doorlo-
pende indicatie voor huishoudelijke
hulp hebben. Andere mensen moe-
ten zelf een gesprek bij de gemeente
aanvragen. Dat geldt dus ook voor
mensen van wie de indicatie vorig

jaar afliep en die van de gemeente
ten onrechte te horen hebben gekre-
gen dat ze geen nieuwe indicatie
voor huishoudelijke hulp meer kun-
nen aanvragen. Ook dit is in strijd
met de gerechtelijke uitspraak.

Verder moet er sprake zijn van een
redelijke overgangsperiode nadat de
huishoudelijke hulp wordt stopge-
zet. Zes maanden wordt daarbij over
het algemeen als redelijk gezien,
maar Dongeradeel hanteert slechts
drie maanden. De wethouder gaf in
de raad aan dat de gemeente daar-
mee inderdaad een risico loopt. Een
bewust risico dat de gemeente Don-
geradeel nog veel meer geld kan kos-
ten.

Tot dusver kost het onwettig han-
delen de gemeente al enkele tonnen
extra. Twee ton aan extra huishou-
delijke hulp, zo rekende de wethou-
der zelf in de raad voor, en daar ko-
men nog de kosten voor extra amb-
telijke inzet bij. Dongeradeel Sociaal
is bang dat die kosten nog gaan oplo-
pen als er nieuwe rechtszaken vol-

‘Onwettig beleid
kan gemeente
tonnen gaan
kosten’

gen. Kosten die mede ten laste wor-
den gebracht van het WMO-budget,
dus van de zorg zelf, en dat vindt
Dongeradeel Sociaal onverteerbaar.

Eerder heeft Dongeradeel Sociaal
al gepleit voor een half jaar uitstel.
Zij voelt zich daarbij nu ook ge-
steund door de uitspraak van de
rechter. In dat half jaar kan de ge-
meente opnieuw en op ordentelijke
wijze keukentafelgesprekken voeren
met alle rechthebbenden. Mocht de
huishoudelijke hulp daarna in som-
mige gevallen worden stopgezet,
dan vindt Dongeradeel Sociaal een
overgangsperiode van een half jaar
op zijn plaats. De extra kosten hier-
voor zullen gedekt moeten worden
uit de algemene reserve van de ge-
meente Dongeradeel.

Bovenstaande is wat Dongeradeel
Sociaal in het interpellatiedebat
naar voren had willen brengen. Die
mogelijkheid is haar door de Chris-
tenUnie ontnomen, met steun van
coalitiepartners CDA en FNP en ‘op-
positiepartij’ PvdA. Ik hoop dat deze
democratische partijen en hun de-
mocratisch gekozen vertegenwoor-
digers zich nog eens goed achter de
oren willen krabben als ze dit lezen.
Dongeradeel Sociaal zal ze in ieder
geval op democratische wijze het
vuur na aan de schenen blijven leg-
gen. Hoe lastig en bedreigend dat
ook wordt gevonden.

Jouke Douwe de Vries is fractievoor-
zitter Dongeradeel Sociaal.
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Voor veel ouderen verandert de regeling voor huishoudelijke hulp, nu ge-
meenten daar verantwoordelijk voor worden. FOTO DVHN


