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Jurisprudentieoverzicht Wmo, 29 januari – 1 maart 2019

ECLI:NL:RBGEL:2018:1747
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:1747&showbutton
=true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak: 17-04-2018
Datum publicatie: 19-02-2019
Zaaknummer: AWB - 17 _ 4086
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Resultaatgericht indiceren is mogelijk als wordt voldaan aan vereiste dat in de besluitvorming of de
beleidsregels van het college inzicht wordt gegeven op welke concrete wijze invulling wordt gegeven
aan het bereiken van het resultaat en hoe daarmee een als compensatie te kwalificeren resultaat bij
de uitvoering van de huishoudelijke hulp kan worden verkregen.

In concrete geval ontbreekt dergelijke objectieve maatstaf. Verweerder heeft geen kenbaar beleid
vastgesteld. Evenmin is sprake van een vaste gedragslijn aan de hand waarvan de omvang van de
huishoudelijke ondersteuning wordt bepaald. Als consulent al over voldoende kennis en kunde zou
beschikken om, zonder daaraan ten grondslag liggend normenkader, de omvang van de indicatie te
bepalen, dan is het in het onderhavige geval niet duidelijk óf, en zo ja welke, factoren door de
consulent zijn betrokken bij de besluitvorming, hoe deze zijn gewogen en hoe de uitkomst van de
weging heeft geleid tot de bepaling van het aantal toegekende uren.

In deze kan niet worden getoetst of de maatwerkvoorziening een passende bijdrage levert aan het
opheffen van de beperkingen in de zelfredzaamheid van eiseres. Verweerder voldoet daarmee niet
aan de verplichting als bedoeld in artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015.

ECLI:NL:RBDHA:2018:10620
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:10620&showbutto
n=true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak: 04-09-2018
Datum publicatie: 15-02-2019
Zaaknummer: AWB - 18 _ 2223
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:10620&showbutton=true&keyword=Wmo
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Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Wet maatschappelijke ondersteuning. Aanvraag terecht afgewezen, nu sprake is van gebruikelijke
zorg of mantelzorg.

ECLI:NL:RBNNE:2018:5527
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:5527&showbutton
=true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak: 06-09-2018
Datum publicatie: 08-02-2019
Zaaknummer: AWB - 18 _ 210
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Wmo. Op goede gronden eiseres niet in aanmerking gebracht voor een maatwerkvoorziening. Beroep
ongegrond.

ECLI:NL:RBZWB:2019:234
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:234&showbutton=
true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 11-01-2019
Datum publicatie: 29-01-2019
Zaaknummer: BRE 18_3457
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
WMO2015, huishoudelijke hulp, ontbreken tijdsfactor in indicatie, vernietiging bestreden besluit en
herroeping primaire besluiten, rechtbank voorziet zelf voor wat betreft het aantal uren en sluit daarbij,
in navolging van de CRVB in zijn uitspraak ECLI:NL:CRVB:2018:3241, aan bij het CIZ-Protocol,
indicatie voor onbepaalde tijd, rechtbank laat de rechtsgevolgen in stand voor wat betreft de
verschuldigdheid van de eigen bijdrage.
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ECLI:NL:RBMNE:2019:366
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:366&showbutton=
true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak: 21-01-2019
Datum publicatie: 07-02-2019
Zaaknummer: UTR 18/1448
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat op grond van het ter zake gevoerde
gemeentelijke beleid geldt dat bij verhuizing naar een andere gemeente voor kosten van
(her)inrichting de gemeente beslist waarin de betrokkene zich gaat vestigen op de bijstandsaanvraag.
Die invulling van artikel 40, eerste lid, van de PW is naar het oordeel van de rechtbank in strijd met dit
artikellid, gezien ook in samenhang met de rechtspraak van de CRvB. Op grond van dit beleid is
immers altijd de gemeente bevoegd te beslissen waarin de belanghebbende zich gaat vestigen. Dit
terwijl uit artikel 40, eerste lid, van de PW en uit de rechtspraak van de CRvB volgt dat de gemeente
bevoegd is te beslissen waar de belanghebbende ten tijde van de aanvraag woonplaats heeft, als
bedoeld in de desbetreffende artikelen van het BW. Dat beleid moet dan ook buiten toepassing blijven.

ECLI:NL:CRVB:2019:558
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:558&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 23-01-2019
Datum publicatie: 22-02-2019
Zaaknummer: 16/7306 WMO15
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Afwijzing aanvraag om een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming voor
het gebruik van de eigen auto. Uit de stukken volgt, anders dan appellante heeft gesteld, niet dat zij is
uitbehandeld voor haar angst om bij een andere bestuurder in de auto mee te rijden, maar dat haar
behandelaar het niet langer opportuun acht haar hiervoor te behandelen, omdat appellante met deze
angst kan omgaan door zelf de auto te besturen. Deze stukken leiden dan ook niet tot twijfel aan de
juistheid van de medisch adviezen van SCIO. Dit betekent dat appellante niet wordt gevolgd in haar
standpunt dat bij haar een medische noodzaak aanwezig is voor een financiële tegemoetkoming voor
het gebruik van de eigen auto.
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ECLI:NL:CRVB:2019:289
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:289&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 30-01-2019
Datum publicatie: 05-02-2019
Zaaknummer: 18-1431 WMO15
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Maatwerkvoorziening in de vorm van huishoudelijke ondersteuning naar een omvang van drie uur per
week, juist vastgesteld. Voldoende onderzoek. Terecht uitgegaan van de normtijden van het CIZ-
protocol.

ECLI:NL:CRVB:2019:288
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:288&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 30-01-2019
Datum publicatie: 05-02-2019
Zaaknummer: 17-2176 WMO 2015
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Aanvraag maatwerkvoorziening terecht afgewezen. De algemene voorziening huishoudelijke hulp is
een toereikende voorziening voor appellante. De Raad verenigt zich met het oordeel van de
rechtbank en onderschrijft de overwegingen waarop dat oordeel berust. De rechtbank is met juistheid
tot de conclusie gekomen dat, onder de gegeven omstandigheden, het college met het nadere
onderzoek heeft voldaan aan de op hem rustende onderzoeksverplichting. Het college was aanwezig
bij beide nadere huisbezoeken. Anders dan appellante heeft aangevoerd, kan reeds daarom niet
worden gezegd dat het college het benodigde onderzoek ten onrechte niet zelf heeft gedaan.

ECLI:NL:CRVB:2019:290
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:290&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo
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Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 30-01-2019
Datum publicatie: 05-02-2019
Zaaknummer: 17-738 WMO15
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Aanvraag voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en
inrichtingskosten terecht afgewezen. Gelet op de aanwezige medische informatie heeft het college
zich terecht op het standpunt gesteld dat appellant niet is verhuisd naar de voor zijn beperkingen op
dat moment meest geschikte woning. Voorts staat vast dat het college niet schriftelijk toestemming
voor het verhuizen naar de nieuwe woning heeft verleend. Dit betekent dat het college de aanvraag
op grond van artikel 3.6, vierde lid, aanhef en onder e, van de Verordening terecht heeft afgewezen.

ECLI:NL:CRVB:2019:315
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:315&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 30-01-2019
Datum publicatie: 07-02-2019
Zaaknummer: 17/7561 WMO15
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Aanvraag maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en
inrichtingskosten terecht afgewezen. Nieuwe woning is niet volledig rolstoelgeschikt en daarmee is
niet aan de gestelde voorwaarde voldaan. Geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel.

ECLI:NL:RBOBR:2019:478
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:478&showbutton=
true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak: 30-01-2019
Datum publicatie: 07-02-2019
Zaaknummer: 18_2077
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:315&showbutton=true&keyword=Wmo
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Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Een PTSS-hulphond kan voor eiser niet als maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015
worden aangemerkt. De beoogde doelen zijn primair gericht op de behandeling van de stoornissen en
hebben daarmee een therapeutische functie. Behandeling van stoornissen valt niet onder de
reikwijdte van de Wmo 2015.

ECLI:NL:CRVB:2019:483
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:483&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 30-01-2019
Datum publicatie: 14-02-2019
Zaaknummer: 18/2025 WMO
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

ABkort 2019/98

Inhoudsindicatie:
Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat de brief van 29 april 2016 een besluit is als
bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Het besluit is aldus onmiskenbaar bedoeld voor de
cliënt van appellant en is aan appellant toegezonden in zijn hoedanigheid van gemachtigde. Appellant
is zelf geen belanghebbende bij het besluit van 29 april 2016, zodat de rechtbank zijn bezwaar, zij het
op andere gronden, terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

ECLI:NL:CRVB:2019:397
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:397&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 30-01-2019
Datum publicatie: 18-02-2019
Zaaknummer: 17/687 WMO15
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:483&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:483&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:397&showbutton=true&keyword=Wmo
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Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Boodschappendienst en glazenwasser als algemeen gebruikelijke dienst. Was- en strijkservice als
algemene voorziening. Een boodschappendienst kan, onder voorwaarden, onder de Wmo 2015
worden aangemerkt als een algemeen gebruikelijke dienst die aan het verstrekken van een
maatwerkvoorziening in de weg staat. In het geval van appellante is aan deze voorwaarden voldaan.
Onder verwijzing naar rechtsoverweging 4.6 van zijn uitspraak van 10 oktober 2018 is de Raad van
oordeel dat dit, onder dezelfde voorwaarden, ook geldt voor een glazenwasser. In het geval van
appellante is aan deze voorwaarden voldaan. Onder gebruikmaking van de HHT-regeling tegen een
gereduceerd tarief. ROGplus heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aangeboden was- en strijkservice
een algemene voorziening is in de zin van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015. Geen
maatwerkvoorziening verstrekt. De Raad voorziet zelf. Proceskostenveroordeling.

ECLI:NL:RBZWB:2019:381
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:381&showbutton=
true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 01-02-2019
Datum publicatie: 06-02-2019
Zaaknummer: BRE 18_5097
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg – enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Er is niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.3.6, tweede lid onder a, van de Wmo, waardoor
het college niet gehouden was een pgb aan eiser te verstrekken. Keuze voor een niet-
gecontracteerde zorgaanbieder komt voor rekening en risico van eiser. Geen aanknopingspunten dat
meer uren individuele begeleiding noodzakelijk zijn.

ECLI:NL:RBOBR:2019:609
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:609&showbutton=
true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak: 01-02-2019
Datum publicatie: 06-02-2019
Zaaknummer: C/01/340630 / KG ZA 18-684
Rechtsgebieden: Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Kort geding

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:381&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:381&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:609&showbutton=true&keyword=Wmo
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Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Kort geding, overeenkomst, wijziging, redelijkheid en billijkheid
Geschil tussen een zorgverlener en een gemeente die een overeenkomst hebben gesloten (na een
aanbestedingsprocedure) over het verlenen van zorg in het kader van de Jeugdwet en de WMO,
meer in het bijzonder (in dit geval) over het verlenen van een zorgvoorziening in de vorm van
Beschermd Wonen. In de overeenkomst is (onder meer) bepaald tegen welke tarieven de zorg door
de gemeente wordt vergoed. De overeenkomst loopt tot en met eind 2020.

Eind 2018 heeft de gemeente bekend gemaakt dat zij wijzigingen in de overeenkomst wil doorvoeren
die onder meer te maken hebben met het verlagen van de te vergoeden tarieven en het invoeren van
een budgetplafond waarboven de door de zorgverlener verleende zorg niet meer wordt vergoed.

De zorgverlener is het niet eens met de wijzigingen en spant een kort geding aan. Vraag is of de door
de gemeente voorgestane wijzigingen de redelijkheid- en billijkheid toets (in de zin van de in de
overeenkomst tussen partijen opgenomen bepaling en in de zin van de wet) doorstaat.

ECLI:NL:CRVB:2019:466
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:466&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 06-02-2019
Datum publicatie: 14-02-2019
Zaaknummer: 17/5493 WMO
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Afgewezen aanvraag scootmobiel en bruikleenauto met aanpassing. De Raad onderschrijft het
oordeel van de rechtbank dat het college het bestreden besluit mocht baseren op het (medisch)
advies van de MO-zaak van 12 juli 2016. Er is geen aanleiding voor het oordeel dat dit advies niet
zorgvuldig tot stand is gekomen of dat dit advies niet concludent of anderszins onjuist is. In de in
hoger beroep door appellant overgelegde informatie vindt de Raad geen steun om tot een ander
oordeel te komen, nu deze informatie geen betrekking heeft op de periode in geding.

ECLI:NL:CRVB:2019:467
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:467&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:466&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:466&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:467&showbutton=true&keyword=Wmo
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Datum uitspraak: 07-02-2019
Datum publicatie: 14-02-2019
Zaaknummer: 17/3624 WMO
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

ABkort 2019/95
NJB 2019/432

Inhoudsindicatie:
Hoogte pgb-tarief ten opzichte van door gemeente gecontracteerde natura-tarief. Essentialia
verordening. Onvoldoende concrete grondslag voor pgb-tarief.
Gelet op het verhandelde ter zitting houdt partijen in de eerste plaats verdeeld het antwoord op de
vraag of het college bevoegd is om het uurtarief voor een pgb voor HH1, die wordt verleend door een
professionele zorgverlener, lager vast te stellen dan het uurtarief voor door de gemeente
gecontracteerde zorg. Zoals de Raad eerder heeft overwogen in de door appellant aangehaalde
uitspraak van 17 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1803, dienen de essentialia van het
voorzieningenpakket, evenals onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, te worden vastgelegd
in de verordening. Gelet op 4.4 en de uitspraak van 17 mei 2017 dient in de verordening te worden
vermeld op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld. Daartoe behoort ook de wijze van
vaststelling van de hoogte van het uurtarief. Naar het oordeel van de Raad biedt artikel 11, vierde lid,
van de Verordening geen grondslag voor de wijze van het (lager) vaststellen van het tarief voor een
pgb, omdat dit artikellid daartoe onvoldoende concreet is. Nu de Verordening ook overigens geen
grondslag bevat, is er een leemte. De Raad doet zelf af voor de periode tot 1 januari 2018. Opdracht
nieuw besluit voor periode tot en met 2 juni 2020. Proceskostenveroordeling.

ECLI:NL:CRVB:2019:455
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:455&showbutton=tr
ue&keyword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 13-02-2019
Datum publicatie: 14-02-2019
Zaaknummer: 18/2804 WMO15
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
In duur beperkte looptijd van de maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb voor beschermd
wonen en begeleiding. Terecht verstrekt voor de duur van 2 jaar.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:455&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:455&showbutton=true&keyword=Wmo
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ECLI:NL:RBROT:2018:1298
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:1298&showbutton
=true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak: 22-02-2018
Datum publicatie: 14-02-2019
Zaaknummer: ROT-18_00571
Bijzondere kenmerken: Voorlopige voorziening+bodemzaak
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Geen procesbelang bij eerdere opvangbeslissingen op grond van de Wmo 2015. Ten aanzien van de
meest recente beslissing tot weigering van opvang geldt dat eiseres, die inmiddels een
bijstandsuitkering ontvangt, wordt geacht zelfredzaam te zijn. Ze kan zich in verschillende gemeenten
inschrijven voor het vinden van woonruimte.

ECLI:NL:RBZWB:2019:826
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:826&showbutton=
true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 26-02-2019
Datum publicatie: 27-02-2019
Zaaknummer: BRE 18_6994
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De aanspraak op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden is onvoldoende geconcretiseerd.
Het is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat het college in resultaten heeft geïndiceerd zonder
dat er een concreet aantal uren wordt toegekend. De rechtbank voorziet zelf en sluit daarvoor aan bij
de laatste niet meer in geschil zijnde indicatie, dan wel de normen van het CIZ Protocol
Huishoudelijke Verzorging van april 2005.

ECLI:NL:RBZWB:2019:825
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:825&showbutton=true&k
eyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 26-02-2019

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:1298&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:1298&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:826&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:826&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:825&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:825&showbutton=true&keyword=Wmo


11

Datum publicatie: 27-02-2019
Zaaknummer: BRE 18_7055
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De aanspraak op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden is onvoldoende geconcretiseerd.
Het is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat het college in resultaten heeft geïndiceerd zonder
dat er een concreet aantal uren wordt toegekend. De rechtbank voorziet zelf en sluit daarvoor aan bij
de laatste niet meer in geschil zijnde indicatie, dan wel de normen van het CIZ Protocol
Huishoudelijke Verzorging van april 2005.

ECLI:NL:RBZWB:2019:824
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:824&showbutton=true&k
eyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 26-02-2019
Datum publicatie: 27-02-2019
Zaaknummer: BRE 18_6997
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De aanspraak op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden is onvoldoende geconcretiseerd.
Het is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat het college in resultaten heeft geïndiceerd zonder
dat er een concreet aantal uren wordt toegekend. De rechtbank voorziet zelf en sluit daarvoor aan bij
de laatste niet meer in geschil zijnde indicatie, dan wel de normen van het CIZ Protocol
Huishoudelijke Verzorging van april 2005.

ECLI:NL:RBZWB:2019:816
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:816&showbutton=
true&keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 26-02-2019
Datum publicatie: 27-02-2019
Zaaknummer: BRE 18_7065
Rechtsgebieden: Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:824&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:824&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:816&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:816&showbutton=true&keyword=Wmo
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Inhoudsindicatie:
De aanspraak op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden is onvoldoende geconcretiseerd.
Het is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat het college in resultaten heeft geïndiceerd zonder
dat er een concreet aantal uren wordt toegekend. De rechtbank voorziet zelf en sluit daarvoor aan bij
de laatste niet meer in geschil zijnde indicatie, dan wel de normen van het CIZ Protocol
Huishoudelijke Verzorging van april 2005.


