Juridische beoordeling was- en linnenverzorging Lingewaard
Di 9-11-2021
Geachte Cliëntenraad,
Naar aanleiding van uw tegenstand tegen de was- en linnenservice van de gemeente Lingewaard,
maak ik u graag opmerkzaam op interessante jurisprudentie ter zake van was- en
linnenvoorziening.
Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:4172&showbutton
=true&keyword=wmo
Uit tekst en toelichting van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 volgt dat een aanbieder zich jegens het
college verbindt om een algemene voorziening (of een maatwerkvoorziening) te leveren. Volgens
de toelichting impliceert de formulering dat een derde die zich jegens de cliënt verbindt tot het
leveren van bepaalde activiteiten, diensten of zaken, in dat verband geen aanbieder in de zin van
de wet is (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013/14, 33 841, nr. 3, blz. 110). Reeds hierom is in de
situatie van eiseres geen sprake van een algemene voorziening. Eiseres contracteert immers zelf
met de zorgaanbieder over het verrichten van diensten. De zorgaanbieder is om die reden in
zoverre geen aanbieder in de zin van de Wmo 2015 en de HHT-regeling daarmee geen algemene
voorziening in de zin van artikel 1.1.1 van de Wmo. Hieruit volgt dat verweerder eiseres ten
onrechte een maatwerkvoorziening voor de wasverzorging heeft onthouden. Daarmee staat ook
vast dat eiseres ten onrechte gehouden is geweest ten behoeve van de was zelf extra uren in te
kopen. Bij het nieuw te nemen besluit is het aan verweerder om dit te corrigeren.
Gelet op het voorgaande is het beroep gegrond en wordt het bestreden besluit vernietigd.
Verweerder dient een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is
overwogen.
De rechtbank ziet aanleiding om in de tussentijd een voorlopige voorziening te treffen. Eiseres
wordt met onmiddellijke ingang in aanmerking gebracht voor een tijdelijke maatwerkvoorziening
inclusief wasverzorging, bestaande uit drie en een half uur huishoudelijke hulp in natura per week
(drie uur hulp zoals eiseres ook in het verleden heeft ontvangen, vermeerderd met een half uur
voor lichte werkzaamheden).
Met vriendelijke groet,
mr. R.A. Rog
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