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Besluitenlijst Commissievergadering 17 september 2020
Aanwezigen
Voorzitter: A.J.M. Gepkens
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van Kaam VLP: A. van Gestel, M. Verbeek VVD:
A.T. Eijck-Stein GroenLinks N. el Azzouzi CDA: D.C.M. Roeken SP: M.J.G. Heessels PvdA: M.S. Yap
D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: - Wezenbeek: J.J.M.M.
Wezenbeek, K. Kraak
College: I.M. Raaijmakers, C.F.G.R. Koenraad

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is met de volgende wijzigingen vastgesteld:
De fractie van de ChristenUnie kan vanavond niet aanwezig zijn. De agenderingen van de
ChristenUnie komen daarmee te vervallen.
De fractie van Burger Belangen Roosendaal verzoekt de commissie om in eerste termijn het woord
te mogen voeren bij agendapunt 4 – Raadmededeling 38-2020 wijziging beleidsregel Hbhplus. De
commissie heeft hiermee ingestemd.

3. BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van de Commissievergadering van 3 en 9 september 2020 en de besluitenlijst van
de Commissievergadering van 10 september 2020 zijn ongewijzigd vastgesteld.

4. Raadsmededeling 38-2020 Wijziging beleidsregel Hulp bij het huishouden plus
Met raadsmededeling 38-2020 wordt de raad geïnformeerd over de herijking van het beleid van de
Wmo-maatwerkvoorziening Hbhplus. Een uitspraak van de rechtbank Breda in januari 2019 geeft
aanleiding tot deze herijking. De essentiële wijziging van het beleid is dat een basisvoorziening
wordt gecreëerd die in de gemiddelde situatie toereikend is om een schoon huis te realiseren. Er is
nu in het beleíd opgenomen dat voor een schoon huis 105 uur per jaar nodig is.
Portefeuillehouder: wethouder Raaijmakers
Wethouder Raaijmakers heeft naar aanleiding van hetgeen door diverse raadsfracties is ingebracht
in het commissiedebat toegezegd om de tekst van de beleidsregel op een tweetal punten aan te
passen. Zij heeft toegezegd de wijzigingen vóór de raadvergadering aan de raad te zullen sturen.
De wijzigingen hebben betrekking op artikelen 2 lid 4 en 7 lid 2:
In artikel 2 lid 4 staat dat bij het invullen van het ondersteuningsplan een vertegenwoordiger van
een aanbieder aanwezig kan zijn. Dit zal worden aangepast, waarbij zal worden aangegeven dat de
toegangsprofessional in uitzonderlijke gevallen om advies van de vertegenwoordiger van een
aanbieder kan vragen wanneer hij/zij dit nodig acht.
In artikel 7 lid 2 staat dat op verzoek vastgestelde uren in de beschikking opgenomen kunnen
worden. Hier zal bij worden aangegeven dat deze mogelijkheid expliciet door de
toegangsprofessional met de cliënt zal worden besproken.
Dit onderwerp gaat vooralsnog als C-stuk door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.
De fractie van de VLP wil het onderwerp aanhouden i.v.m. de toezegging van de wethouder om de
tekst van de beleidsregel op de hierboven genoemde tweetal punten aan te passen.
De fractie Burger Belangen Roosendaal heeft aangegeven nog aanvullende schriftelijke vragen te
zullen stellen.
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5. Raadsmededeling 3-2020 Doorontwikkeling Wegwijs 2020 van netwerkorganisatie naar
netwerksamenwerking
Het afgelopen jaar is een evaluatie van Wegwijs uitgevoerd. Tegelijkertijd is het beleid voor het
sociaal domein herijkt en vervat in een transformatieagenda. De evaluatie en de transformatieagenda bieden aanknopingspunten voor een verdere doorontwikkeling van Wegwijs als
toegangsorganisatie binnen het stelsel van zorg en ondersteuning. In raadsmededeling 3-2020
wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente Roosendaal hier invulling aan wil
geven.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft ter vergadering voorgesteld om na 26 oktober [dan wordt er gestart met
de gebiedsnetwerken] voor de raad op een vrijdagmiddag een werkbezoek te organiseren.
Wethouder Koenraad zou dit graag willen organiseren omdat het dan ook tastbaarder en duidelijker
wordt voor de raad.
Wethouder Koenraad heeft toegezegd de KPI’s die zijn afgesproken met de vaste partners te zullen
toesturen aan de raad.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de GGZ wordt uitgenodigd om meer richting de wijk te
komen en daar worden nu ook stappen in gezet en afspraken over gemaakt. Wethouder Koenraad
heeft op verzoek van de fractie van de Roosendaalse Lijst aangegeven dat zij de raad nader zal
informeren over deze afspraken.
De VLP-fractie heeft ter vergadering voorgesteld om de teams in de wijk voortaan ‘Wegwijs’ te
noemen. Hierbij heeft wethouder Koenraad aangegeven dit als suggestie mee te zullen geven aan
de partners.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raadsvergadering van 24 september 2020.

6. Raadsmededeling 87-2019 Huis van Morgen
Het Huis van Morgen is per 1 april2019 afgesplitst van het Care lnnovation Center. De doelstelling
van het Huis van Morgen is het voorlichten van inwoners en (toekomstige) zorgprofessionals,
waaronder WMO-adviseurs, over innovaties die het mogelijk maken om langer thuis te wonen. Met
raadsmededeling 87-2019 wordt de raad geïnformeerd over het Huis van Morgen in 2020. Het
HUIS van Morgen krijgt een regionale functie met roulerend (om het half jaar) gastheerschap.
Tevens onderdeel van de doorontwikkeling van het Huis van Morgen is het uitwerken van een zgn.
"prepaid" model.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat het Huis van Morgen momenteel door 4 gemeenten
wordt bekostigd en in die gemeenten rouleert het Huis van Morgen. Deze constructie lijkt prima te
te gaan werken en dit wordt ook in de gaten gehouden. De prepaid activiteiten zitten niet in de
begroting.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raad van 24 september 2020.

7. Raadsmededeling 20-2020 Rookvrije generatie
In november 2018 heeft de raad ingestemd met de motie 'Rookvrije Generatie'. Sinds deze motie
zijn er verschillende acties ondernomen om kinderen in Roosendaal rookvrij te kunnen laten
opgroeien. In raadsmededeling 20-2020 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Wethouder Koenraad heeft aangegeven periodiek met een update te zullen komen. Dit onderwerp
moet wat haar betreft blijvend aandacht hebben.
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De VLP-fractie heeft aandacht gevraagd voor het roken door raadsleden voor het Raadhuis i.r.t. het
tonen van voorbeeldgedrag.
Dit onderwerp gaat niet door naar de raad van 24 september 2020.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur.

