
 

 

Motie van Treurnis   “Eindhovenaren moeten op gemeente kunnen vertrouwen” AcM6 

Motie  van Treurnis n.a.v. het niet op tijd behandelen van bezwaarschriften huishoudelijke 

ondersteuning  

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.  

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; 

Gezien de brief van het college van 14 december 2018 (inboeknummer 18bst01724)  

Gehoord de ter zake besproken vragen in het vragenhalfuur in de vergadering van heden, 18 

december 2018,  

 

Overwegende, dat  

*Bezwaarmakers tegen de beschikking huishoudelijke ondersteuning in Eindhoven veel langer dan 

redelijkerwijs van de overheid verwacht mag worden moeten wachten op een beslissing op hun 

bezwaar; 

*Het college heeft gezegd te hechten aan een goede communicatie en zorgvuldige procedures; 

*Het college bij monde van wethouder Richters heeft gezegd dat in oktober 2018 100 

bezwaarschriften en voor het einde van het jaar alle bezwaarschriften zouden zijn behandeld; 

*Uit een brief van het college van afgelopen vrijdag bleek dat dit bij lange na niet gerealiseerd is: 

slechts 12 van de ruim 300 bezwaarschriften zijn afgehandeld; 

*Het college dit gegeven pas deelde met de raad nadat de SP hierover vragen had gesteld; 

*Het college zich daarom niet heeft gehouden aan de actieve informatieplicht naar de raad toe; 

*Het college in de brief van 14 december schrijft “De planning is om de bezwaarbehandeling in 

januari, dan wel uiterlijk in februari van 2019 af te ronden”; 

*Dat slechts vier dagen later, vandaag 18 december 2018, wethouder Oosterveer namens datzelfde 

college heeft geantwoord dat hij niet kan garanderen dat alle bezwaren uiterlijk in februari worden 

behandeld; 

*Ook de gemeente Eindhoven zich dient te houden aan het rechtsbeginsel van een betrouwbare 

overheid en zich daarnaar moet gedragen; 

*De uitvoering van de bezwaarprocedure als onderdeel van onze rechtsbescherming een groot goed 

is dat gerespecteerd moet worden voor het goed functioneren van onze democratische samenleving; 

*Bezwaarmakers zo snel mogelijk een beslissing op bezwaar dienen te krijgen; 

 

Stelt de raad voor om zijn treurnis uit te spreken over:  



-het handelen van het college inzake de behandeling van bezwaarschriften huishoudelijke 

ondersteuning en  

-de gebrekkige informatievoorziening hieromtrent naar de raad toe 

 

Eindhoven, 18 december 2019.  

De leden van de raad: 

Murat Memis SP, voorsteller.  

Herman Poels SP, voorsteller.  

Betty van Geel D66, voorsteller. 

Niek Renenberg OAE, voorsteller. 

Adem Topdag DENK, voorsteller. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deze actuele motie is verworpen in de vergadering van 18 december 2018 . 

 

 

J. Verbruggen, Griffier. 

 

 

Stemming: 

Aanwezig 44 leden: 

Voor: SP (4),  D66 (6), DENK (1), N. Rennenberg OAE (1) = 12   

Tegen: VVD (7), GL (7), PvdA (6), CDA (5), LPF (2), 50PLUS (2), LE (1), CU (1), D. Rennenberg OAE (1) = 

32  

  

 

 


