
Roosendaal, 11 juli 2017 

 

Onderwerp:  Open brief  
                   – besloten gemeenteraadsvergadering vanavond, dinsdag 11 juli 2017 
 
Geachte wethouder, 

Vanavond gaat u met de leden van de gemeenteraad in een besloten zitting de 
problematiek rondom de invoering van de HbH+ bespreken. Achter gesloten deuren, 
zodat niemand het kan horen en zien. Achter die deuren gaat u casussen bespreken. 
Die casussen zijn cliënten. Cliënten die zich door het beleid van de gemeente, waar 
u als wethouder verantwoordelijk voor bent, totaal in de steek gelaten voelen. 

Want het klinkt zo mooi, "casussen bespreken", maar het gaat hier wel om mensen. 
Inwoners van Roosendaal. Wiens hele hebben en houden kennelijk besproken moet 
worden in aanwezigheid van de leden van de gemeenteraad zodat u eindelijk zelf 
kunt zien wat het nieuwe beleid heeft aangericht. Zonder deze besloten vergadering 
was het kennelijk niet mogelijk om zelf dit beeld te vormen. Saillant detail, op het 
moment dat u een raadsmededeling verzond aan de gemeenteraad (“Implementatie 
HbH+) was u tevens bezig om met spoed een raadsvergadering achter gesloten 
deuren te organiseren. Dit impliceert dat u weldegelijk op de hoogte was van de 
directe gevolgen van het nieuwe beleid na 1 juli. U spreekt zelfs van een “warme 
overdracht” van cliënten. U liet dit allemaal overkomen alsof er op dat moment niets 
aan de hand was in Roosendaal. U wist wel beter ! Volgens uw meldingen en die van 
Axxicom zou het om ruim 45 cliënten gaan. Toch hebben wij meldingen van cliënten 
gehad die zelfs tot op de dag van vandaag nog niets van Axxicom vernomen 
hebben… zelfs geen bloemetje.   

De bijeenkomst van de gemeenteraad vanavond gebeurt op uw uitdrukkelijke 
verzoek achter gesloten deuren. Er worden daar ook zaken besproken die wij als 
burgers wel zouden moeten en kunnen horen ! Daarmee wordt een deel van de 
commissievergadering de dag erna, op woensdag, een toneelstukje voor de bühne. 
De zaken zijn immers al de avond ervoor besproken. Onacceptabel ! 

Vervolgens vernemen wij via de wandelgangen wie er bij deze besloten vergadering 
aanwezig mogen zijn. De actiegroep Met Hart voor de Zorg Roosendaal in ieder 
geval niet. En ook thuiszorgorganisatie DAT heeft van u geen uitnodiging gekregen. 
Zowel MHVDZ als thuiszorgorganisatie DAT zijn voor u en zorgorganisatie Axxicom 
menig maal de zondebok geweest. Wij van MHVDZ zouden het allemaal verkeerd 
hebben gezien. Het allemaal geen kans hebben willen geven. Ons niet baseren op 
feiten maar op aannames. Toch blijkt uit de overweldigende opkomst gisteren bij de 
informatiebijeenkomst van FNV en MHVDZ voor cliënten en medewerkers dat wij wel 
gelijk hebben gehad de afgelopen 5 maanden.  En het feit dat u een besloten 
vergadering moet beleggen is voor ons een signaal dat wij van MHVDZ er niet heel 
ver naast hebben gezeten met onze waarschuwingen dat dit beleid desastreuze 
gevolgen zou hebben. 

Namens de cliënten van de HbH+ maakt MHVDZ dan ook bezwaar tegen de 
besloten vergadering van vanavond ! Deze kwestie moet in de openheid besproken 
worden, niet achter gesloten deuren. Daar hebben de cliënten die de gevolgen 
ondervinden van uw nieuwe beleid recht op ! 

Namens de cliënten en medewerkers van de thuiszorg 

 

 
Met Hart voor de Zorg Roosendaal 


