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Onderwerp HBH+

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling Nee

Beleidsterrein Sociaal Domein

Portefeuillehouder Wethouder van Poppel

Schriftelijke vraag

Tijdens een bijeenkomst, geïnitieerd door het FNV en actiegroep Hart voor deZorg, hebben zij de aanwezige
politieke partijen bijgepraat van hun eerste ervaringen bij de onlangs ingevoerde nieuwe werkwijze HBH plus.

Naar aanleiding hiervan hebben collega partijen reeds, ook voor ons, relevante vragen gesteld.

De Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen

Wat is de rol van de zorgaanbieder in het vaststellen van het uiteindelijke zorgplan, en kan dit in conflict
komen met belangenverstrengeling van de rollen van indiceerder en uitvoerder in 1 organisatie? Zijn hier
gerechtelijke casussen van in andere gemeenten en hoe verschilt Roosendaal in deze?

2. ls de wethouder, als eindopdrachtgever en in het kader van ketenverantwoordelijkheid, daadwerkelijk (op

bepaalde vlakken?) verantwoordelijk voor de medewerkers van de zorgorganisaties? Zo ja op welke
vlakken en is voor deze verantwoordelijkheden zorg gedragen in 2017? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe gaat de wethouder aantonen dat de daadwerkelijk verleende huishoudelijke ondersteuning voldoet
aan de norm 'schoon en leefbaar huis'?

Namens de Roosendaalse Lijst,

Yvonne de Beer en Charl Goossens



Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Het uiteindelijke zorgplan (ondersteuningsplan) wordt opgesteld door cliënt, zorgaanbieder en de
gemeente en vaslgesteld door de gemeente. Er is dus geen sprake van belangenverstrengeling want de
rol van indicatiesteller hoort bij de gemeente en de rol van uitvoerder hoort bij de zorgaanbieder.
Bij gerechtelijke casussen in andere gemeenten ging het om duidelijkheid in de rolverdeling en had de
gemeente, anders dan in Roosendaal, niet het laatste woord.

2. De gemeente is verantwoordelijk voor de resultaten die geleverd moeten worden van de hulp bij de
huishouding, niet voor de medewerkers van de zorgorganisaties, daar zijn de werkgevers
verantwoordelijk voor.

3. De kwaliteit van de verleende huishoudelijke ondersteuning wordt gemonitord op basis van de indicator
samenwerking en de indicator klanttevredenheid.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Corné van Poppel
Wethouder Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coördinerend).

u


