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Jurisprudentieoverzicht Wmo, 31 oktober 2019 – 29 januari 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:516
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:516&showbutton=true&k
eyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak: 24-01-2020
Datum publicatie: 27-01-2020
Zaaknummer: ROT 18/3458
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie:
Wmo 2015. Niet-ontvankelijk wegens ontbreken procesbelang. Indicatieperiode verstreken en
gestelde (immateriële) schade niet geconcretiseerd.

ECLI:NL:RBROT:2020:520
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:520&showbutton=true&k
eyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak: 24-01-2020
Datum publicatie: 27-01-2020
Zaaknummer: ROT 19/1114
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Wmo 2015. Pgb begeleiding. Onderscheid in pgb-tarief zorginstelling en zzp-er onvoldoende
gemotiveerd. Onvoldoende gemotiveerd dat zorgverlener met MBO-niveau passend is.

ECLI:NL:CRVB:2020:128
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:128&showbutton=true&key
word=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 22-01-2020
Datum publicatie: 23-01-2020
Zaaknummer: 18/2020 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
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Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Afwijzing aanvraag om een gesloten buitenwagen. Niet is komen vast te staan dat appellante niet een
uur kan wachten op de OV-taxi om naar de huisarts te gaan. In geval van spoedsituaties overdag en
‘s nachts waarbij wachten niet mogelijk is, kan appellante een beroep doen op ambulancevervoer.
Evenmin is komen vast te staan dat het door appellante in plaats van het pasje voor de OV-taxi
gekozen PLV onvoldoende voorziet in de vervoersbehoefte van appellante.

ECLI:NL:RBAMS:2019:9350
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9350&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 05-12-2019
Datum publicatie: 22-01-2020
Zaaknummer: AWB - 19 _ 1629
Bijzondere kenmerken: Mondelinge uitspraak
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Wmo - omdat eiser vanwege zijn medische klachten aangewezen is op een benedenwoning en zijn
beperkingen niet te voorzien waren, is zijn verhuizing medisch noodzakelijk en heeft hij recht op een
verhuiskostenvergoeding.

ECLI:NL:RBOBR:2020:250
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:250&showbutton=true&k
eyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak: 10-01-2020
Datum publicatie: 20-01-2020
Zaaknummer: 19/1469
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
WMO – gemeentelijk beleid - Verhuiskostenvergoeding – eigen kracht – achteraf vaststellen – zelf
voorzien. Eiseres heeft belemmeringen bij gebruik woning. Verhuist naar Fokuswoning. Verzoekt
gemeente om verhuiskostenvergoeding ogv WMO. Gemeente wijst af met beroep op eigen kracht.
Rechtbank van oordeel dat beroep op eigen kracht van gemeente neerkomt op financiële eigen
kracht. Dat is niet toegestaan volgens CRvB. Aanvraag ten onrechte afgewezen. Rechtbank ziet geen
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reden voor in stand laten rechtsgevolgen. Rechtbank vernietigt en voorziet zelf in zaak.

ECLI:NL:RBROT:2020:212
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:212&showbutton=true&k
eyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak: 16-01-2020
Datum publicatie: 17-01-2020
Zaaknummer: ROT 18/3111
Rechtsgebieden: Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Wmo 2015. Resultaatgericht indiceren. Indicatie hulp bij het huishouden is onvoldoende concreet.

ECLI:NL:CRVB:2020:6
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:6&showbutton=true&keyw
ord=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 02-01-2020
Datum publicatie: 07-01-2020
Zaaknummer: 18/2716 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Hoger beroep (tussen)uitspraak. De grond dat de rechtbank buiten de omvang van het geschil is
getreden slaagt niet. De grond dat het medisch advies van 2 juni 2016 zorgvuldig tot stand is
gekomen slaagt niet. Beroep tegen bestreden besluit II. Met betrokkene is de Raad van oordeel dat
het college met bestreden besluit II de door de rechtbank geconstateerde gebreken niet heeft hersteld
en daarmee geen juiste uitvoering heeft gegeven aan de aangevallen uitspraak. Beroep tegen
bestreden besluit II moet gegrond worden verklaard, besluit worden vernietigd voor zover betrokkene
daarbij in aanmerking is gebracht voor een maatwerkvoorziening specialistische individuele
begeleiding in de vorm van zorg in natura. De Raad ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien.
Hierbij in aanmerking genomen dat de zoon van betrokkene de begeleiding al jaren verleent en dat er
nu onvoldoende aanwijzingen zijn dat hij daarin tekort is geschoten.
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ECLI:NL:RBLIM:2019:11690
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:11690&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Limburg
Datum uitspraak: 12-12-2019
Datum publicatie: 06-01-2020
Zaaknummer: AWB 19/255
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
In geschil is de omvang van de aan eiser toegekende hulp bij het huishouden.

-Verweerder kon voor de vaststelling van de tijdsindicatie uitgaan van het normeringskader zoals
gebaseerd op het ‘Onderzoek Maatstaf hulp bij het huishouden, gemeente Amsterdam’ van 28
februari 2017 (KPMG onderzoek Amsterdam 2017). Aan de basis van dit onderzoek lag een eerder
onderzoek “Normering van de basisvoorziening ‘Schoon Huis’ ” van 12 augustus 2016 (KPMG
onderzoek Utrecht 2016). De CRvB heeft bij een viertal uitspraken van 10 december 2018 (onder
meer ECI:NL:CRVB:2018:1938) het KPMG onderzoek Utrecht 2016 deugdelijk bevonden. Aangezien
het KPMG onderzoek Amsterdam 2017 op het KPMG onderzoek Utrecht 2016 is gebaseerd ziet de
rechtbank geen aanleiding om het onderzoek uit 2017 als niet deugdelijk te beschouwen.

-Verweerder heeft ‘een schoon en leefbaar huis’ beperkt tot de ruimtes woonkamer, slaapvertrek,
keuken, badkamer, en gang/trap en heeft daarmee, onder verwijzing naar de uitspraak van deze
rechtbank van 2 oktober 2019 (ECLI:NL:RBLIM:2019:8813), de reikwijdte van de
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden te beperkt opgevat. In het geval van eiser zal ook
rekening moeten worden gehouden met de schoonmaak van de ruimte waar het witgoed staat. Naar
het oordeel van de rechtbank moet het doen van de was tot het dagelijks leven worden gerekend.
Beroep is gegrond, verweerder moet een nieuw besluit nemen.

ECLI:NL:RBAMS:2019:8901
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8901&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 28-11-2019
Datum publicatie: 02-01-2020
Zaaknummer: AMS 19/1283
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
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WMO, Amsterdam, tegemoetkoming meerkosten parkeren auto, auto gekocht van pgb voor
scootmobiel, nachtelijke vervoersbehoefte, looptijd pgb, geen gewijzigde omstandigheden, beroep
ongegrond.

ECLI:NL:CRVB:2019:4244
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4244&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 18-12-2019
Datum publicatie: 27-12-2019
Zaaknummer: 18/5534 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De erfgenamen hebben op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt dat zij zelf als gevolg van het
bestreden besluit, dat gaat over de huishoudelijke ondersteuning van betrokkene, schade hebben
geleden. Geen sprake van een bindende doorwerking in een toekomstige aanvraag van de
echtgenote. Procesbelang ontbreekt. De rechtbank heeft bij de vaststelling van de overschrijding van
de redelijke termijn ten onrechte een periode van twee maanden en twee weken buiten beschouwing
gelaten, appellanten hebben namelijk slechts ingestemd met een aanhouding van zes weken. De
redelijke termijn is dus met meer dan een half jaar overschreden.

ECLI:NL:CRVB:2019:4227
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4227&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 17-12-2019
Datum publicatie: 24-12-2019
Zaaknummer: 18/40 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Bij uitspraken van vandaag oordeelt de Raad dat appellante en X in de perioden van 11 juni 2014 tot
en met 22 september 2015 respectievelijk 20 juni 2014 tot en met 11 september 2015 een
gezamenlijke huishouding hebben gevoerd. De Raad kan zich verder verenigen met het oordeel van
de rechtbank dat het advies van [A] zorgvuldig tot stand is gekomen en bij de besluitvorming van het
college mocht worden betrokken. Ook in hoger beroep is niet met medische stukken of anderszins
aannemelijk gemaakt dat X gelet op zijn fysieke beperkingen niet in staat was de zware
huishoudelijke taken voor appellante te verrichten. College heeft geen onderzoek als bedoeld in
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artikel 2.3.2, vierde lid, van de Wmo 2015 verricht, belanghebbenden zijn hierdoor echter niet
benadeeld. Wel veroordeling college in de proceskosten.

ECLI:NL:RBZWB:2019:5775
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:5775&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak: 19-12-2019
Datum publicatie: 24-12-2019
Zaaknummer: BRE 18_7021
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De gemeenteraad heeft binnen de redelijke grenzen van de beleidsvrijheid kunnen kiezen voor een
systeem van wijkgerichte zorg. Dat betekent dat het college in beginsel huishoudelijke hulp aan eiser
heeft kunnen toekennen te verrichten door de voor het gebied waar eiser woont gecontracteerde
zorgaanbieder. De rechtbank is van oordeel dat eiser aan artikel 2.1.2, vierde lid, aanhef en onder c,
van de Wmo 2015 geen recht op een vrije keuze uit de gecontracteerde zorgaanbieders kan ontlenen.
Verder heeft het college in de persoonlijke wens van eiser om de huishoudelijke hulp te behouden die
hij al jaren heeft, geen aanleiding hoeven zien om af te wijken van het beleid. Daarbij heeft de
rechtbank betrokken dat eiser met een pgb zelf de inkoop van zijn huishoudelijke hulp kan regelen.

ECLI:NL:CRVB:2019:4150
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4150&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 18-12-2019
Datum publicatie: 24-12-2019
Zaaknummer: 17/4550 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het college het bestreden besluit mocht
baseren op de medische adviezen van SCIO van 30 augustus 2015 en 4 maart 2016. Geen
aanleiding te oordelen dat adviezen niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen of dat adviezen niet
concludent of anderszins onjuist zijn. In de in hoger beroep door appellant overgelegde informatie
vindt de Raad geen steun om tot een ander oordeel te komen. Niet gebleken dat de in 2017
geconstateerde situatie dat appellant was aangewezen op het gebruik van de eigen auto, ook van
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toepassing is op de hier voor de beoordeling van belang zijnde periode.

ECLI:NL:CRVB:2019:4159
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4159&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 18-12-2019
Datum publicatie: 24-12-2019
Zaaknummer: 18/6025 WMO15
Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2018:8442, Bekrachtiging/bevestiging
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Toekenning maatwerkvoorziening in de vorm van Reguliere Individuele Begeleiding, klasse 3, te
ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Bezwaar niet-ontvankelijk. De
rechtbank heeft met juistheid geoordeeld dat het college het bezwaar van appellante terecht
niet‑ontvankelijk heeft verklaard wegens het ontbreken van procesbelang. De Raad onderschrijft het
oordeel van de rechtbank en maakt de aan die uitspraak ten grondslag gelegde overwegingen tot de
zijne Ook in hoger beroep heeft appellante onvoldoende onderbouwd dat zij naast de begeleiding die
is vermeld in het aanvullende bezwaarschrift en die al is vergoed zelf nog extra begeleiding heeft
ingekocht. Anders dan appellante veronderstelt, biedt het advies van [Y] hiervoor geen onderbouwing.
Daargelaten dat dit advies niet ziet op de periode in geding, volgt uit de omstandigheid dat de
begeleidingsbehoefte van appellante mogelijk is onderschat niet zonder meer dat zij zelf nog extra
begeleiding heeft ingekocht

ECLI:NL:CRVB:2019:4115
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4115&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 19-12-2019
Datum publicatie: 19-12-2019
Zaaknummer: 19/4131 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Het college heeft terecht aangevoerd dat de tekst van artikel 2.3.10, eerste lid, aanhef en onder b,
van de Wmo 2015 geen basis biedt voor de beperkte uitleg van de rechtbank. Partijen hebben de
Raad verzocht, overeenkomstig wat door hen ter zitting is overeengekomen als het hoger beroep
slaagt, het bestreden besluit te vernietigen en zelf in de zaak te voorzien. De Raad zal doende wat de
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rechtbank zou behoren te doen, het beroep gegrond verklaren, het bestreden besluit vernietigen en
overeenkomstig de afspraak van partijen zelf in de zaak voorzien als bedoeld in artikel 8:72, derde lid,
aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht. Betrokkene heeft geen procesbelang bij het
incidenteel hoger beroep.

ECLI:NL:RBOVE:2019:4220
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:4220&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak: 31-10-2019
Datum publicatie: 18-12-2019
Zaaknummer: ak_19 _ 693
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Onderzoeksplicht van de gemeente bij aanvraag Wmo ten behoeve van het volgen van onderwijs.

ECLI:NL:CRVB:2019:4052
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4052&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 11-12-2019
Datum publicatie: 16-12-2019
Zaaknummer: 18/1053 WMO15-PV
Bijzondere kenmerken: Proces-verbaal
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Terechte afwijzing aanvraag bruikleenauto.

ECLI:NL:CRVB:2019:4051
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4051&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 04-12-2019
Datum publicatie: 16-12-2019
Zaaknummer: 17/3740 WMO15
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Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie
Terecht afwijzing aanvraag voor een traplift en een badlift omdat het aanpassen van de badkamer op
de benedenverdieping de goedkoopst adequate voorziening is. Nader onderzoek.
Proceskostenveroordeling.

ECLI:NL:RBNNE:2019:5171
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5171&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak: 11-12-2019
Datum publicatie: 13-12-2019
Zaaknummer: LEE 18/1243
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - enkelvoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Een maatwerkvoorziening voor de opleiding van een assistentiehond op grond van de Wmo 2015 is
geweigerd, omdat eiseres in het verleden gestarte behandelingstrajecten niet heeft afgemaakt. Van
eiseres mag worden verwacht om te doen wat in haar vermogen ligt om herstel van haar
psychiatrische problematiek te bevorderen. Van een dergelijke inspanning is niet of onvoldoende
gebleken. Aan eiseres is reeds maatschappelijke ondersteuning verstrekt in de vorm van individuele
begeleiding en dagbesteding (zwaar), die zij vanwege energetische beperkingen niet ten volle kan
benutten. Het vergoeden van het opleiden van een assistentiehond is daarom niet passend en
noodzakelijk. Daar komt bij dat het niet reëel is van eiseres te verwachten dat zij een zeer intensief
opleidings-/of trainingstraject van Bultersmekke Assistance Dogs (van 18 maanden) kan volhouden,
aangezien dit een stevige investering van de cursist zelf maar ook van haar omgeving vergt. Daar
komt bij dat de werking en de effectiviteit van een assistentiehond niet of onvoldoende medisch
wetenschappelijk is onderzocht dan wel aangetoond. Zo is het oorzakelijk verband tussen de
assistentiehond en het voorkomen van stress en overprikkeling van de begeleider niet of nauwelijks
wetenschappelijk onderbouwd. Derhalve is niet gebleken van een adequate en toegevoegde waarde
van een assistentiehond voor zover die zou zijn gelegen in het wegnemen van beperkingen in de
zelfredzaamheid en participatie.

ECLI:NL:CRVB:2019:4039
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4039&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 11-12-2019

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5171&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5171&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4039&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4039&showbutton=true&keyword=Wmo
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Datum publicatie: 13-12-2019
Zaaknummer: 17/2941 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Voldoende procesbelang. Uit proces-verbaal blijkt niet dat appellant ter zitting bij de rechtbank heeft
laten weten dat hij zijn beroepsgronden tegen de verstrekking van de maatwerkvoorziening voor
huishoudelijke ondersteuning basis niet langer handhaaft. De rechtbank is dan ook ten onrechte niet
ingegaan op beroepsgrond waar het gaat om de huishoudelijke ondersteuning. Appellant heeft niet
bestreden dat Tafeltje Dekje warme maaltijden levert , zodat niet kan worden ingezien dat de
maaltijdvoorziening van Tafeltje Dekje voor appellant niet adequaat is. Het college heeft ter zitting
laten weten dat het zijn standpunt dat zus [naam zus 2] van appellant een deel van de huishoudelijke
hulp als gebruikelijke hulp aan appellant kan verlenen, niet langer handhaaft. Besluit 3 is in zoverre
onvoldoende gemotiveerd. Er bestaat geen grondslag voor het door het college gehanteerde tarief bij
de vaststelling van de aan appellant toegekende pgb’s voor huishoudelijke ondersteuning zoals
gehandhaafd in de bestreden besluiten 1, 2 en 3. Dit geldt ook voor besluit van 5 juli 2018, bestreden
besluit 4. De Raad kan niet zelf in de zaak voorzien omdat hij over onvoldoende gegevens beschikt.

ECLI:NL:CRVB:2019:3940
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3940&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 20-11-2019
Datum publicatie: 10-12-2019
Zaaknummer: 18/6045 WMO15-PV
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Omdat de door appellante ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie worden
weggenomen of verminderd met de door haar echtgenoot verleende gebruikelijke hulp, heeft de
rechtbank terecht het besluit van het college, waarbij gelet op artikel 2.3.5, derde lid, van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 is beslist dat geen maatwerkvoorziening ter compensatie van
deze beperkingen wordt verstrekt, in stand gelaten.

ECLI:NL:CRVB:2019:3924
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3924&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3940&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3940&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3924&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3924&showbutton=true&keyword=Wmo
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Datum uitspraak: 20-11-2019
Datum publicatie: 09-12-2019
Zaaknummer: 18-6381 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en onderschrijft de overwegingen waarop
dat oordeel berust. Met de combinatie van een scootmobiel en AOV wordt voldoende tegemoet wordt
gekomen aan de vervoersbehoefte van appellante en zij is niet aangewezen op een gesloten
buitenwagen. Wat appellante in hoger beroep naar voren heeft gebracht leidt niet tot een ander
oordeel dan waartoe de rechtbank is gekomen.

ECLI:NL:CRVB:2019:3912
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3912&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 27-11-2019
Datum publicatie: 09-12-2019
Zaaknummer: 18/3519 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het college het bestreden besluit op het medisch
advies van IAB van 15 november 2017 heeft kunnen baseren. Appellant heeft in (hoger) beroep geen
medische informatie overgelegd waarmee hij zijn stelling heeft onderbouwd dat hij na de tweede
operatie nog forse beperkingen heeft, dan wel dat de medisch adviseur de situatie onjuist heeft
ingeschat. Appellant wordt niet gevolgd in zijn standpunt dat hij vanwege zijn beperkingen is
aangewezen op hulp bij het huishouden.

ECLI:NL:CRVB:2019:3873
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3873&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 04-12-2019
Datum publicatie: 05-12-2019
Zaaknummer: 18/6123 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3912&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3912&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3873&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3873&showbutton=true&keyword=Wmo
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Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Terecht afwijzing aanvraag om een financiële tegemoetkoming voor meerkosten door kledingslijtage.

ECLI:NL:RBAMS:2019:9036
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9036&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 28-11-2019
Datum publicatie: 05-12-2019
Zaaknummer: AWB - 18 _ 190
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Eiser heeft problemen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. Hoewel er nog
onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werking en effectiviteit van een
hulphond, kan verweerder wel overgaan tot verstrekking van deze maatwerkvoorziening als dit in het
individuele geval als meest passend wordt ervaren. Uit het IAB-advies blijkt dat ambulante
ondersteuning in persoon bij eiser niet compenserend is en dat heel aannemelijk is gemaakt dat een
hulphond in de situatie van eiser bijdraagt aan zelfredzaamheid en participatie. Omdat het IAB een
aantal vragen van verweerder niet had beantwoord heeft verweerder om een aanvullend advies
gevraagd. Het aanvullende IAB-advies is op onderdelen tegenstrijdig aan het eerdere IAB-advies.
Verweerder mocht zonder nadere motivering zijn besluitvorming niet baseren op het latere IAB-advies.
Partijen hebben op zitting aangegeven dat zij wensen dat het geschil thans finaal wordt beslecht. De
rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien en verweerder opgedragen aan eiser een pgb toe te kennen
voor het opleiden van een hond tot hulphond.

ECLI:NL:RBAMS:2019:8710
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8710&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 04-11-2019
Datum publicatie: 04-12-2019
Zaaknummer: AWB - 19 _ 1959
Bijzondere kenmerken: Proces-verbaal
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De gemeente wees eisers aanvraag om een vervoerskostenvergoeding op grond van de Wmo op

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9036&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:9036&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8710&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8710&showbutton=true&keyword=Wmo
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goede gronden af.

ECLI:NL:RBAMS:2019:8852
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8852&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 27-11-2019
Datum publicatie: 29-11-2019
Zaaknummer: AMS 19/1775
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De gemeente moet een vrouw een persoonsgebonden budget van circa 19.000 euro toekennen voor
de opleiding van een hulphond.

ECLI:NL:CRVB:2019:3761
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3761&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 27-11-2019
Datum publicatie: 28-11-2019
Zaaknummer: 18-5550 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Verstrekken maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, met een omvang van 130 minuten
per week, in de vorm van zorg in natura. Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt
kunnen stellen dat appellant met hulp van [naam] niet voldoende in staat is te achten de aan een pgb
verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren.

ECLI:NL:CRVB:2019:3759
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3759&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 27-11-2019
Datum publicatie: 28-11-2019

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8852&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8852&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3761&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3761&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3759&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3759&showbutton=true&keyword=Wmo
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Zaaknummer: 19/1551
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

Inhoudsindicatie:
Het college had een pgb moeten verstrekken op basis van het tarief voor een professional die niet in
dienst is bij een geregistreerde zorgaanbieder, namelijk 75% van het tarief voor een dienst in natura.
De Raad ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien. Het gecontracteerde tarief voor hulp bij het
huishouden 1 bedroeg in 2018 € 22,80, zodat uit had moeten worden gegaan van een tarief van €
17,10 per uur. Appellante komt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 in aanmerking voor een
persoonsgebonden budget op basis van vier uur en dertig minuten huishoudelijke hulp per week
tegen een tarief van € 17,10 per uur.

ECLI:NL:RBNNE:2019:4915
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:4915&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak: 12-11-2019
Datum publicatie: 26-11-2019
Zaaknummer: LEE 19/1983
Bijzondere kenmerken: Bodemzaak
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Wmo 2015. Het betreft een afwijzing van een aanvraag om individuele begeleiding op grond van de
Wmo 2015. Betrokkene heeft fysieke problemen vanwege haar allergieën en dient zich hierdoor
buitenshuis volledig te bedekken. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet slechts heeft
kunnen stellen dat eiseres een veiligheidsprobleem heeft. In de door betrokkene geschetste reactie
van de buitenwereld op haar volledig bedekte lichaam, ziet de rechtbank een participatieprobleem. De
rechtbank weegt mee in haar oordeel dat er een reële kans bestaat op het verwijderen van de
gezichtsbedekking door anderen met als gevolg dat betrokkene wordt blootgesteld aan zonlicht en er
brandblaren kunnen ontstaan. De rechtbank heeft verweerder opgedragen om een nader onderzoek
te verrichten naar het aantal voor betrokkene benodigde uren voor individuele begeleiding.

ECLI:NL:CRVB:2019:3690
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3690&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 20-11-2019
Datum publicatie: 21-11-2019
Zaaknummer: 18/5598 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:4915&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:4915&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3690&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3690&showbutton=true&keyword=Wmo
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Inhoudsindicatie:
Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat het college een boodschappendienst als een algemeen
gebruikelijke dienst heeft mogen aanmerken die aan het verstrekken van een maatwerkvoorziening
voor het doen van boodschappen in de weg staat.

ECLI:NL:CRVB:2019:3669
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3669&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 13-11-2019
Datum publicatie: 21-11-2019
Zaaknummer: 18/125 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Ter zitting bij de Raad heeft het college erkend dat, vanwege de problemen bij het achteruitrijden, niet
vaststaat dat de eerder verstrekte elektrische rolstoel veilig was. De Raad zal het besluit van 7 maart
2017, waarbij de aanvraag om een elektrische rolstoel is afgewezen, herroepen en zelf voorzien door
appellant een maatwerkvoorziening bestaande uit een elektrische rolstoel te verstrekken. Afwijzing
aanvraag om een rolstoelbus omdat appellant in staat wordt geacht om gebruik te maken van het
collectief en openbaar vervoer.

ECLI:NL:CRVB:2019:3535
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3535&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 20-11-2019
Datum publicatie: 20-11-2019
Zaaknummer: 18/3544 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep

Inhoudsindicatie:
Gemeente moet aanpassing badkamer betalen. De gemeente was van mening dat de betrokken
inwoner de aanpassing van de badkamer zelf kon betalen met een hypotheek op haar woning.
Daarmee stelt de gemeente een financiële voorwaarde bij het verstrekken van een
maatwerkvoorziening. De Wmo 2015 kent alleen de mogelijkheid om een eigen bijdrage op te leggen.
Voor het stellen van een aanvullende financiële voorwaarde biedt de Wmo 2015 dus geen ruimte.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3669&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3669&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3535&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3535&showbutton=true&keyword=Wmo
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ECLI:NL:CRVB:2019:3610
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3610&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 06-11-2019
Datum publicatie: 15-11-2019
Zaaknummer: 17/5991 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
De Raad is van oordeel dat appellant voldoende procesbelang heeft bij een inhoudelijke beoordeling.
Bestreden besluit 2 wordt in de beoordeling betrokken. Tussen partijen is niet meer in geschil dat een
verhuisprimaat geldt. Uit de overgelegde algemene offerte van een woninginrichter blijkt niet dat
daarbij is uitgegaan van de goedkoopst adequate oplossingen voor de inrichting van de woning in dit
specifieke geval. Hierdoor is niet gebleken dat het college met de forfaitaire vergoeding van € 2.500,-
voor de verhuis- en inrichtingskosten in dit geval geen passende bijdrage heeft geleverd, als bedoeld
in artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015.

ECLI:NL:RBLIM:2019:10012
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:10012&showbutton=true&
keyword=Wmo

Instantie: Rechtbank Limburg
Datum uitspraak: 08-11-2019
Datum publicatie: 14-11-2019
Zaaknummer: AWB - 18 _ 761u
Bijzondere kenmerken: Bodemzaak
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
In geschil is of het college terecht geen maatwerkvoorziening heeft toegekend, omdat eiser via de
Wlz en de Zvw is verzekerd. Het college heeft de hulp bij het huishouden kunnen afwijzen, gelet op
de motivering dat een eventueel tekort aan ondersteuning ondervangen kan worden door een verdere
verhoging te vragen bij het zorgkantoor. De rechtbank heeft ter zitting aangegeven dat niet inzichtelijk
was of het college heeft kunnen beslissen aan eiser geen begeleiding toe te kennen, nu er geen
onderzoek was gedaan naar de concrete specifieke ondersteuningsbehoefte van eiser. Ondanks dat
het college alsnog onderzoek heeft gedaan naar de afzonderlijke activiteiten waarvoor eiser
begeleiding nodig heeft, is de omvang van 7 uur per week begeleiding ontoereikend gemotiveerd. De
conclusie van het college dat een bepaald deel van de begeleidingsactiviteiten, door het sociaal
netwerk kunnen worden uitgevoerd en hiervoor geen uren hoeven te worden toegekend, kan niet
worden gevolgd. Nu het sociaal netwerk van eiser (zijn broer en schoonzus) de zorg niet onbetaald
vrijwillig willen verlenen, is er geen sprake van mantelzorg. In dit geval is er ook geen sprake van

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3610&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3610&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:10012&showbutton=true&keyword=Wmo
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:10012&showbutton=true&keyword=Wmo
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gebruikelijke hulp, nu eiser zelfstandig woont in een kangoeroe-woning bij het huis van zijn broer.
Door het college is niet onderzocht of de algemene voorzieningen voor de administratie en het
begeleiden bij het boodschappen doen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn, door eiser financieel
gedragen kunnen worden en adequate compensatie bieden. Overschrijding redelijke termijn. Beroep
is gegrond, het college moet een nieuw besluit nemen.

ECLI:NL:CRVB:2019:3543
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3543&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 07-11-2019
Datum publicatie: 14-11-2019
Zaaknummer: 18/2881 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Afwijzing aanvraag scootmobiel. Geen sprake van een zelfstandige vervoersbehoefte.

ECLI:NL:CRVB:2019:3462
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3462&showbutton=true&ke
yword=Wmo

Instantie: Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 06-11-2019
Datum publicatie: 11-11-2019
Zaaknummer: 18/4179 WMO15
Bijzondere kenmerken: Hoger beroep
Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Afwijzing aanvraag voor een traplift. Tijdens de beroepsprocedure heeft de echtgenoot van
appellante – ook – een aanvraag gedaan voor een traplift. Het college heeft die aanvraag
toegewezen en een traplift verstrekt. Met juistheid heeft de rechtbank het beroep van appellante niet-
ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van procesbelang. De Raad verenigt zich met het
oordeel van de rechtbank en onderschrijft de overwegingen waarop dat oordeel berust volledig. Er is
geen sprake geweest van enig financieel nadeel dat appellante heeft geleden. De Raad gaat voorbij
aan het eerst in hoger beroep naar voren gebrachte standpunt dat haar zoon wel degelijk om betaling
van de ondersteuning heeft verzocht, nu ter zitting van de rechtbank expliciet is verklaard dat de
ondersteuning “om niet” is verleend. Dat appellante tijdens het keukentafelgesprek mogelijk onjuist is
geïnformeerd over de mogelijkheden met betrekking tot een pgb, doet aan het voorgaande niet af.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3543&showbutton=true&keyword=Wmo
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Inhoudsindicatie:
Het college heeft de aanspraak van appellante op huishoudelijke hulp gewijzigd en haar op grond van
de Wmo 2015 een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden verstrekt van 4 uur en 15 minuten
per week, te ontvangen in natura. Onvoldoende onderzoek.
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