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Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

Geachte heer, mevrouw,

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan in onder andere een zaak
tegen de gemeente Aa en Hunze aangaande de Algemene voorziening schoonmaakondersteuning
(AVS).
Naar aanleiding van de uitspraak heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) met wethouder Dijkstra van de gemeente Aa en Hunze contact opgenomen om te spreken over
de uitgangspunten van de ingestelde algemene voorziening. Op basis van de zienswijze van Aa en
Hunze heeft VWS de gemeente uitgenodigd om met het ministerie in gesprek te gaan en op basis
daarvan afwegingen te maken t.a.v. het vastgesteld beleid. Omdat ook de gemeenten Assen en wij op
soortgelijke wijze de algemene voorzieningen hebben georganiseerd, is besloten om de gesprekken met
VWS gezamenlijk te doen.
Ons doel is om de AVS en de hierop van toepassing zijnde kortingsregeling zo in te richten dat deze
voldoet aan de eisen die de Wmo hieraan stelt.
VWS heeft kritiek geuit op de wijze waarop wij de AVS in onze verordening hebben opgenomen en is het
niet met ons eens dat onze AVS voldoet aan de eisen. VWS vraagt nu om een aanpassing van onze AVS
en het standpunt hierover van de colleges. Binnen dit standpunt valt ook de bereidheid om een
wijzigingsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad conform de eisen van VWS.
Op basis van de gesprekken met VWS hebben wij een afweging gemaakt over het gevoerd beleid. Wij
hebben geoordeeld dat de AVS voldoet aan de Wmo en de uitspraak CRvB zodat de algemene
voorziening onzes inziens kan worden gehandhaafd.
Aan uw raad zal wel worden voorgesteld om het beleid op onderdelen te wijzigen. Daarmee wordt
gedeeltelijk tegemoetgekomen aan de bezwaren van VWS. Daarbij is ervoor gekozen om het beleid in Aa
en Hunze, Assen en Tynaarlo te uniformeren waarmee er een meer eenduidig beleid is van de 3
gemeenten hetgeen het beeld van de samenwerking richting VWS versterkt.
Middels bijgevoegd schrijven hebben wij ons standpunt kenbaar gemaakt aan de staatssecretaris van
VWS. Deze brief is in samenspraak met Assen en Aa en Hunze opgesteld waarbij besloten is om als
individuele gemeente deze eenduidige brief aan VWS te verzenden.
Aan uw raad zal wel worden voorgesteld om de AVS in stand te houden. Daarbij zal ook het voorstel van
de verordening worden aangeboden. Het voorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 20
juni 2017.
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Wij vertrouwen erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben ingelicht.
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