
 

 

Dames en Heren, leden van de Gemeenteraad  

Doet de Gemeente Roosendaal de  zorg alvast in de uitverkoop…? 

 

De Adviesraad Sociaal Domein is in april 2015 in gesteld door het College van B. en W. en kan 
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Dat ongevraagde doen we thans bij deze. 
Met lichte verbijstering nam  de Adviesraad kennis van een artikel in BndeStem van 10 juni jl. 
waarvan de kop luidde dat een meevaller op de zorg niet terug zou gaan naar die zelfde zorg. Van de 
niet bestede 7 miljoen zou slechts 2 miljoen in tact blijven voor de gezondheidszorg. 
We zijn toen als Adviesraad de Jaarstukken 2015 zelf gaan bestuderen om te kijken of het gestelde in 
de pers klopte. 
We hebben dat lijvige boekwerk van 171 bladzijden doorgeploeterd en werden alleen maar gesterkt 
in onze mening: Hier klopt iets niet; de krant had gelijk. 
 
Inmiddels liet de Adviesraad Sociaal Domein op 18 juni een brief uitgaan aan B. en W. waarin bepleit 
wordt voldoende budget voor zorg, jeugdzorg en armoedebeleid te reserveren. Ik ga daar nu niet 
verder op in, erop vertrouwend dat u kennis van dit schrijven en de daar vermelde cijfers hebt 
genomen. 
 
Niettemin is interessant wat op pag 3 vermeld staat: onder sociaal domein: stad van de menselijke 
maat. 
’Zorgvuldige transitie en comtinuiteit van zorg stonden centraal’ verder: “Alle clienten hebben 
passende zorg en ondersteuning gekregen, dat alles binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde 
budget’.  
Economisch zal die redenering ongetwijfeld kloppen maar strookt dit ook met de beleving van de 
mensen die het aangaat? 
Ons inziens geeft de Gemeente zich hier wel erg gemakkelijk een ruime voldoende waar een kritische 
houding meer op zijn plaats zou zijn. 
Hebben we hier niet met de arrogantie van de macht te maken…. Dat wie over de 
financieringsstromen gaat, tevens bepaalt hoe het verder moet…?. 
 
Een andere inconsequentie troffen we op pag 9 van de Jaarstukken aan  onder het hoofdstuk 
Maatschappelijke effecten.   
Een op de twee Roosendalers (50%) geeft aan in 2015 zich eenzaam te voelen. Tegelijkertijd wordt  
fors bezuinigd op de Zorg in dat jaar. In 2018 is de doelstelling het aantal niet-eenzamen tot 70% 
teruggebracht te hebben zonder dat een oplossing voor die verandering wordt aangegeven. 
 Indien de helft van Roosendaal eenzaam is, dient het zorgbeleid alleen al voor dit aspect  fors 
verhoogd te worden. Veel mensen hebben professionele ondersteuning nodig. Je kunt dat niet 
eindeloos naar buren, kinderen en familieleden blijven verleggen. 
 
Zonder met de ogen te knipperen kondigt wethouder Theunis in het bewuste krantenartikel aan dat 
een meevaller van 5 miljoen op de Zorg in de toekomst niet meer aan dat beleidsterrein uitgegeven 
zal worden. 
In gemoede vraagt de Adviesraad zich af: Kijkt hij met zijn ambtenaren nooit naar programma’s als 
Monitor (op zondagavond) waar permanent de noodklok wordt geluid over de verschraling van de 



zorg en werkgelegenheid voor tal van  Nederlanders en houdt men zich ziende blind voor de 

rapporten van consumentenorganisaties, patienten federaties en landelijke koepels…? 

Daar wordt aangetoond dat de zorgverlening met zevenmijls-laarsen achteruit holt. Tal van 
rechtsgangen hebben gemeenten in het ongelijk gesteld en hen verplicht toch zorg te leveren. 
Welke reden is eigenlijk denkbaar dat het in Roosendaal er veel beter aan toe zou gaan om zo 
lichtvaardig al een beleidsvoornemen uit te dragen. Weliswaar kan de gemeente Roosendaal zich 
beroepen op een flinterdun onderzoekje waaruit blijkt dat de hulpbehoevende tevreden zou zijn 
over de geboden zorg maar gesprekken met managers van zorgaanbieders en hun clientenraden 
leveren toch echt een ander beeld op. 
Daar ls het beeld dat veel zorg door mantelzorgers wordt overgenomen en er een gat is ontstaan 
tussen de aangeboden hulpverlening en de DAADWERKELIJKE behoefte onder doodgewone 
Roosendalers. Zou het niet zo kunnen zijn dat ingewikkelde keukentafelgesprekken mensen  murw 

maakt om überhaupt nog een beroep te doen op dit goed bedoelde maar niettemin betuttelende 
systeem? 
Zonder maar een vermoeden te hebben hoe het precies zit -en eigenlijk wil men het ook helemaal 
niet weten!- meent het College van B. en W. niettemin het absurde voorstel te kunnen doen nog 
verder te gaan bezuinigen op de Zorg. Daar is nog een pot waar lekker veel geld is te halen. 
 
Draaien we de film nog een keer terug dan zien we een buitengewoon tevreden premier Rutte met 
de duimen omhoog en een smile die bijna niet in beeld was te krijgen. Zijn kabinet had het 
huzarenstukje geleverd om de planning van de zorg terug te brengen naar het niveau waar het thuis 
hoorde, namelijk het lokale. Niet ten onrechte merkte hij op dat men daar op de hoogte was hoe de 
verdeling van zorg (en middelen dus) plaats kon vinden, hetgeen met de democratische principes van 
dit land spoorde. Echter,  Mark zei er niet bij dat dit met een korting van 30 procent gepaard zou 
gaan aan middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelde. Tamelijk achteloos werd deze korting er 
achteraan over de heg gedonderd. 
De Tweede Kamer toonde zich content en vrijwel kritiekloos werd de oekaze vanuit den Haag door 
de gemeenten overgenomen. Ondergetekende heeft de besluitvorming binnen de Roosendaalse 
Raad er nog eens op nagelezen en het was in feite een hamerstuk. Geen spoor van protest viel te 
signaleren. 
En nu komt de aap dus echt uit de mouw. Er is al fors bezuinigd en als het aan B. en W. ligt, smaakt 

dat naar meer. Toegegeven: dat  in ‘zorgland’ beter en efficiënter samengewerkt moet worden, valt 
te billijken maar hoelang ga je daar mee door… Bermbeheer, intrapveldjes en de zoveelste 
aanpassing van de Nieuwe Markt zijn ook nodig. Echter, gaat dat ten koste van de noodzakelijke zorg 
van een categorie Roosendalers die er ook niet om gevraagd heeft in een afhankelijke relatie te 
komen met een zorg- of jeugdinstellinginstelling….? 
 
Ik sprak recentelijk een mevrouw die in een van de flats in de Kroeven woont (Da Costaflat, etc.) en 
zij vertelde hoe voor veel ouderen het daar dikwijls een probleem is een beroep te doen op de zorg. 
Onverantwoorde situaties komen voor met een dementerende partner, amper iets van 
pensioenvorming  en voor deze mensen  veel te hoge kosten om naar een dagvoorziening vervoerd 
te worden 
Op de vraag of naar haar mening in Roosendaal mensen rondlopen die geen zorg krijgen hetgeen tot 
onverantwoorde situaties kan leiden, antwoordt zij met overtuiging dat dit een feit is. Achter de 
voordeur, en vooral bij ouderen, zijn er nog heel veel die niet met hun problemen voor de dag 
durven komen.  
Dit zijn geen mensen die met hun klachten naar de rechtbank stappen. Als Adviesraad Sociaal 
Domein gaan wij in het najaar een onderzoeker inschakelen die uit de mond van hulpzoekenden zelf 
wilt optekenen hoe zij de geboden dienstverlening ervaren. 
Mijn hoop is dat in de Raad lieden opstaan die de financieele consequenties m.b.t. de zorg nog eens 
tegen het licht willen houden en een veel grotere reserve in acht willen nemen voor eventuele  
zorgrisico’s. 



 
De Gemeente Roosendaal kan en mag niet meewerken dat het verschil tussen arm en rijk alleen nog 
maar toeneemt. Op termijnzal zich dit als een boemerang tegen de samenleving keren. 
 
Ondergetekende heeft in 2011 een boek het levenslicht laten zien dat ging over het kruiswerk en de 
thuiszorg in Nederland. De laatste zin luidde: ‘Nog altijd komt het beschavingsniveau van een 
samenleving naar boven bij de vraag hoe wij een zieke medemens willen ondersteunen’.  
Veel veranderd lijkt er nadien niet.  
 
Jan J.C. Huige 
 

 


