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Toelichtende vragen  

 

Over decentralisatie Zorg (WMO 2015):   

  

1. Op welke wijze worden de resultaten van de  pilots van de sociale wijkteams 

ingevoegd in de plannen van de decentralisatie zorg? Welke resultaten zijn er? 

2. Hoe wordt in de contracten met de aanbieders de kwaliteit van de zorg gewaarborgd? 

3. Welke rol heeft de gemeente om de zorg dichterbij de mensen te krijgen en de 

bureaucratie tegen te gaan?  

4. Welke invloed heeft de gemeente dat mensen in het overgangsrecht (bij nieuwe 

indiceringen) niet ineens heel veel zorg kwijtraken, maar dat dit geleidelijk en in 

overleg met de klant wordt geregeld?  

5. Welk standpunt heeft de gemeente ten aanzien van het behoud en mogeljke 

uitbreiding van de dagbesteding voor ouderen?  Zie ook: LIS  818514.(Brief Stichting 

Seniorenraad Roosendaal).  

6. Hoe gaat de gemeente calamiteiten opvangen? Hoe ziet het Sociaal Calamiteiten Plan 

eruit?  Is er  naast de Risicoreserve Sociaal Domein ook geld gereserveerd om 

calamiteiten zeer snel op te lossen en te zorgen dat mensen niet tussen wal en schip 

geraken?  

 

Over decentralisatie Jeugd (Jeugdwet):: 

 

7. Hoe wordt de kwaliteit van zorg aan Jeugd  gewaarborgd? 

8. In hoeverre zet de gemeente in op preventie zodat zwaardere jeugdzorg voorkomen 

kan worden?  

9. Hoe ziet de toegang van Jeugd eruit en hoe vinden indiceringen plaats?  

10. Hoe vindt de samenwerking van het CJG met andere instanties plaats? En welke zijn 

dat dan?  

 

Over decentralisatie Werk en inkomen (Participatiewet) en toetreding GR  Werkplein 

Sociale Dienst:  

 
11.  Bij de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Werkplein houdt Roosendaal 

een  frontoffice. Wat houd dit precies in? Welke zaken blijven er wel in Roosendaal 

en welke niet?   



Kunnen klanten terecht voor het aanvragen van een WWB uitkering en kunnen zij 

gebruik maken van een individueel gesprek en vragen?  En kunnen zij indien gewenst 

ook ondersteuning krijgen van een medewerker? Welke kwalificaties heeft een 

dienstverlener (met directe klantcontacten) van het Werkplein?  

12. Gaat het project Baanbrekend ook voor de andere gemeentes gelden of blijft dit een 

Roosendaals project?  
13. Wat is de rol van het UWV; Gaan zij ook indiceren voor Beschut Werk?  

14. Wie bepaalt hoeveel plaatsen Beschut Werken er blijven voor de gemeente 

Roosendaal; Is dit gebundeld met het Werkplein? En om hoeveel plaatsen gaat het 

dan?  

15. Hoe ziet de samenwerking met de WVS eruit? Wordt de WVS  als re-integratiebedrijf 

(als een  leerwerkbedrijf) gebruikt? Zo ja, zijn er ook nog andere re-

integratiebedrijven en welke dan?  
16. Hoe heeft de Cliëntenraad  (Minima Platvorm) gereageerd op de aansluiting bij het 

Werkplein? Hoe gaat de klachtencommissie in de nieuwe situatie eruit zien? Is dit per 

gemeente geregeld? En uit wat voor personen bestaat deze dan? Nemen er ook 

klanten zitting in de raad?  Sluit deze cliëntenraad aan bij een cliëntenraad van de 

WMO of blijft deze separaat?  

17.  In het bestuursakkoord is afgesproken dat aan werkeloze mensen maatwerk geboden 

wordt via gerichte re-integratie en gebaseerd op persoonlijke doelen en 

mogelijkheden. Blijft dit zo of  komt nu, bij toetreding tot de GR Werkplein, de 

nadruk meer te liggen op het leveren van een tegenprestatie?  

18. Wat is de mening van de OR over toetreding tot de GR Werkplein. Om hoeveel 

afbouw fte gaat het in Roosendaal. Hoe is de communicatie met de medewerkers?  Is 

er al een Sociaal Plan?  
19. In hoeverre heeft Roosendaal zelf zeggenschap over het eigen Minima / Bijzondere 

Bijstand beleid? Gaat er ook beleid op dit gebied uniform zijn voor  alle 6 gemeentes?  

Zo ja, wat dan?  Is het mogelijk om differentiatie aan te brengen in deze taak of als 

plustaak op te nemen?  

20. Wordt er met vaste participatiecoaches en werkcoaches gewerkt? M.a.w. heeft een 

klant te maken met één aanspreekpunt, een eigen coach, of zijn er meerdere personen 

met een klant bezig?  

 

 

 

 

 

 

  



Wij beantwoorden de vragen als volgt: 

 

Over decentralisatie Zorg (WMO 2015):   

 

1. Op welke wijze worden de resultaten van de  pilots van de sociale wijkteams ingevoegd in 

de plannen van de decentralisatie zorg? Welke resultaten zijn er? 

 

Antwoord:  

De pilots sociale wijkteams zijn niet doorgegaan, omdat bij de start van de nieuwe 

bestuursperiode bleek dat het nog te vroeg was om de verbinding te kunnen leggen met de 

ambities van het nieuwe college op het gebied van leefbare wijken en dorpen. In 2015 zal dit 

verder worden opgepakt in het Zorg Innovatie Plan. 

 

2. Hoe wordt in de contracten met de aanbieders de kwaliteit van de zorg gewaarborgd? 

 

Antwoord: 

Van de aanbieders van maatwerkvoorzieningen wordt geëist dat zij aantoonbaar voldoen aan 

de vakbekwaamheidseisen; zij dienen te beschikken over een voor hun branche geldend 

kwaliteitsborginscertificaat en een geldig ISO 9001:2008 certificaat met daarbij een bewijs 

van implementatie van additionele normen die gelden voor de betreffende branche.  

Daarnaast wordt contractueel vastgelegd dat bij een eventuele overgang van de ene 

zorgaanbieder naar een andere aanbieder alle mogelijke afspraken gemaakt worden om deze 

dienstverlening te continueren. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de kwaliteit van de 

uitvoering, van de beroepskracht en aan de communicatie met cliënten. 

 

3. Welke rol heeft de gemeente om de zorg dichterbij de mensen te krijgen en de bureaucratie 

tegen te gaan?  

 

Antwoord: 

De rol van opdrachtgever en beleidsregisseur. In die rollen zijn we verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het totale lokale stelsel. Daar ons als opdrachtgever te richten op de ‘wat-

vraag’ en onze maatschappelijke partners de ruimte te geven de ‘hoe-vraag’ in te vullen, 

proberen wij bureaucratie te voorkomen. 

 

4. Welke invloed heeft de gemeente dat mensen in het overgangsrecht (bij nieuwe 

indiceringen) niet ineens heel veel zorg kwijtraken, maar dat dit geleidelijk en in overleg 

met de klant wordt geregeld?  

 

Antwoord: 

Een zorgvuldige overgang is in de nieuwe Wmo 2015 geregeld. Als gemeente zullen wij 

daarop toezien. 

 

5. Welk standpunt heeft de gemeente ten aanzien van het behoud en mogelijke uitbreiding van 

de dagbesteding voor ouderen?  Zie ook: LIS  818514.(Brief Stichting Seniorenraad 

Roosendaal).  

 

Antwoord: 

Wij zijn van mening dat dagbesteding voor senioren een nuttige voorziening is, die ook in 

brede zin preventief kan werken als het gaat om bijvoorbeeld bestrijden van eenzaamheid. 

Voor de periode na 1 januari 2015 is dit absoluut een aandachtspunt, waarbij onze insteek 

zal zijn om bestaande maatwerkvoorzieningen op dit gebied ook de functie van een 

algemene voorziening te geven, zodat meer ouderen hiervan gebruik kunnen maken. 



 

 

6. Hoe gaat de gemeente calamiteiten opvangen? Hoe ziet het Sociaal Calamiteiten Plan eruit?  

Is er  naast de Risicoreserve Sociaal Domein ook geld gereserveerd om calamiteiten zeer 

snel op te lossen en te zorgen dat mensen niet tussen wal en schip geraken?  

 

Antwoord: 

Het huidige Sociaal Calamiteiten Plan is terug te vinden op de website van de gemeente 

Roosendaal. Momenteel wordt er samen met de betrokken maatschappelijke partners 

bekeken wat er voor nodig is om voor 1-1-2015 dit plan 3D-bestendig te maken. 

Afhankelijk daarvan zal blijken of er middelen voor gereserveerd moeten worden. 

Vooralsnog lijkt dit niet het geval. 

 

Over decentralisatie Jeugd (Jeugdwet):: 

 

7.  Hoe wordt de kwaliteit van zorg aan Jeugd  gewaarborgd? 

 

Antwoord: 

In de Jeugdwet worden kwaliteitseisen gesteld aan alle vormen van zorg en ondersteuning. 

Beroepskrachten die jeugdhulp willen leveren, moeten bijvoorbeeld zijn geregistreerd in het 

landelijk Jeugdhulp register. Deze kwaliteitseisen gelden voor alle aanbieders, alle 

gecertificeerde instellingen en voor het AMHK / Veilig Thuis. De landelijke Inspectiedienst 

houdt namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toezicht op 

deze wettelijke kwaliteitseisen. Het voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen is een minimum 

vereiste om in aanmerking te komen voor contractering. Daarnaast zijn in het beleidsplan 

Zorg voor Jeugd in West Brabant West aanvullende kwaliteitseisen genoemd die eveneens 

als criteria zijn opgenomen in de model- en raamcontracten. 

 

8. In hoeverre zet de gemeente in op preventie zodat zwaardere jeugdzorg voorkomen kan 

worden?  

 

Antwoord: 

De huidige activiteiten op het gebied van preventie, vroegsignalering en lichte 

opvoedondersteuning blijven bestaan. De budgetten van het CJG worden nadrukkelijker 

ingezet op activiteiten die voorliggend zijn op de gespecialiseerde jeugdhulp, om 

doorstroom te voorkomen. Ook JOOP heeft een belangrijke rol in het voorkomen van 

zwaardere problematieken. JOOP heeft kennis van het specialistisch veld, waardoor hij deze 

zorg indien nodig gerichter kan inzetten. Daarnaast kan hij zelf vormen van ondersteuning 

bieden waardoor een beroep op zwaarder zorg niet nodig is.  

 

9. Hoe ziet de toegang van Jeugd eruit en hoe vinden indiceringen plaats?  

 

Antwoord: 

De toegang tot niet vrij toegankelijke zorg wordt straks geregeld en uitgevoerd door een 

nieuwe toegangsorganisatie. Het CJG maakt integraal onderdeel uit van deze nieuwe 

organisatie, zodat kennis en ervaring behouden blijft. De indicering tot jeugdhulp gebeurt 

straks door JOOP. De gemeente Roosendaal neemt ongeveer 20 fte af bij MEE, die vanaf 

2015 de JOOP levert. De dagelijkse aansturing van deze medewerkers is de 

verantwoordelijkheid van de manager Toegang. 

 

 



10. Hoe vindt de samenwerking van het CJG met andere instanties plaats? En welke zijn dat 

dan?  

 

Antwoord: 

Het CJG maakt integraal onderdeel uit van deze nieuwe organisatie. Kennis en ervaring 

blijft zo behouden, evenals het grote netwerk van organisaties in het voorliggend, vrij 

toegankelijk veld, het specialistisch veld en de veiligheidsketen waarmee ook nu al wordt 

samengewerkt.  

 

Over decentralisatie Werk en inkomen (Participatiewet) en toetreding GR  Werkplein Sociale 

Dienst:  

 

11. Bij de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Werkplein houdt Roosendaal een  

frontoffice. Wat houd dit precies in? Welke zaken blijven er wel in Roosendaal en welke 

niet?  Kunnen klanten terecht voor het aanvragen van een WWB uitkering en kunnen zij 

gebruik maken van een individueel gesprek en vragen?  En kunnen zij indien gewenst ook 

ondersteuning krijgen van een medewerker? Welke kwalificaties heeft een dienstverlener 

(met directe klantcontacten) van het Werkplein?  
 

Antwoord: 

In de frontoffice wordt straks alle directe dienstverlening die vanuit het Werkplein wordt 

aangeboden gecoördineerd en georganiseerd. Aan de frontoffice vindt het direcet 

klantcontact plaats over voorlichting, begeleiding en advies.  

 

Het Werkplein wordt opgericht ter uitvoering van de primaire taken op het terrein van werk 

en inkomen. Het gaat hier om de uitvoering van de wettelijke taken ten aanzien van: 

a) Participatiewet;  

b) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers; 

c) Wet inkomstenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen;  

d) Besluit bijstandverlening zelfstandigen; 

e) Uitvoering (lokaal) minimabeleid/bijzondere bijstand als onlosmakelijk onderdeel 

van het Participatiewet. 
 

Binnen de uitvoering van de genoemde wetten gaat het om de taken van 

uitkeringsverstrekking, de daaraan verbonden re-integratietaak en alle daarbij benodigde 

ondersteunende diensten.  

 

Onderstaande taken behoren niet tot de basistaken en blijven vooralsnog bij de afzonderlijke 

gemeenten.  

• Schuldhulpverlening 

• Inburgering  

• Huisvesting statushouders  

• Opvang ex-gedetineerden 

• Dak- en thuislozen 
 

Er vindt nog een inventarisatie plaats over de vraagstelling of de taken die niet over gaan 

naar het werkplein op termijn door een aantal gemeenten als plustaak of als basistaak voor 

alle gemeenten in het takenpakket van het werkplein worden opgenomen. 

 



De klantmanagers Werk (dienstverleners Werkplein) zijn HBO geschoold met de volgende 

competenties: vertrouwensrelatie ontwikkelen, behoefte detecteren en doorvragen, 

overtuigingskracht, onderhandelen, afsluiting en resultaatgericht.  
 

12. Gaat het project Baanbrekend ook voor de andere gemeentes gelden of blijft dit een 

Roosendaals project?  

 

Antwoord: 

Dit blijft vooralsnog een Roosendaals project.   

In de loop van 2015 gaan de zes gemeenten samen besluiten hoe de dienstverlening met 

betrekking tot arbeidsbemiddeling en richting werkgevers ingevuld kan worden waarbij we 

de aansluiting zoeken bij de regionale ontwikkelingen die vanuit het Regionaal Platform 

Arbeidsmarkt worden geregisseerd (regionale werkgeversbenadering). 
 

13. Wat is de rol van het UWV; Gaan zij ook indiceren voor Beschut Werk?  
 

Antwoord: 

Het UWV krijgt een rol in de beoordeling van beschut werk.  

Gemeenten bepalen welke mensen zij voor een beoordeling beschut werk bij UWV 

voordragen. UWV beoordeelt, in opdracht van de gemeente, op basis van landelijke  

criteria of mensen tot de doelgroep beschut werk behoren en adviseert de gemeente 

daarover. De beoordelingscriteria worden nog uitgewerkt en vastgelegd in een AMvB. 

 

Verder krijgt het UWV een rol in het beoordelen of iemand tot de doelgroep voor de extra 

banen behoort. Dit is één van de afspraken uit het Sociaal Akkoord van april 2014.  

Beoordelingscriterium is dat het om mensen met een arbeidsbeperking gaat die onder de 

Participatiewet vallen en die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. De 

gemeente bepaalt vervolgens of, en zo ja, welke ondersteuning iemand verder nodig heeft.  
 

14. Wie bepaalt hoeveel plaatsen Beschut Werken er blijven voor de gemeente Roosendaal; Is 

dit gebundeld met het Werkplein? En om hoeveel plaatsen gaat het dan?  
 

Antwoord: 

Ten aanzien van de invulling van Beschut Werken moet de gemeente nog lastige keuzen 

maken. Deze keuzen volgen in de beleidsregel re-integratie waar het College begin 2015 een 

besluit over gaat nemen.  

De invulling wordt in ieder geval ook bezien vanuit de samenwerking met de negen 

gemeenten rond de Gemeenschappelijke Regeling van de WVS-groep, aangezien deze 

plaatsen georganiseerd zullen worden bij de WVS-groep. Op dit moment wordt er een 

opdracht uitgezet rondom de herstructurering van de WVS-groep. De uitwerking hiervan zal 

voor een groot deel bepalend zijn voor de hoeveelheid en invulling van Beschut Werken. Bij 

het organiseren van het aantal plaatsen Beschut Werken wordt ernaar gestreefd om binnen 

het Rijksbudget te blijven.  
 

15. Hoe ziet de samenwerking met de WVS eruit? Wordt de WVS als re-integratiebedrijf (als 

een  leerwerkbedrijf) gebruikt? Zo ja, zijn er ook nog andere re-integratiebedrijven en welke 

dan?  
 

Antwoord: 

De WVS-groep is de uitvoerende samenwerkingspartij voor de (oude) doelgroep van de 

Sociale Werkvoorziening. We hebben hiervoor een Gemeenschappelijke Regeling ingericht 

met in totaal 9 samenwerkende gemeenten. Voor deze doelgroep geldt echter per 1-1-2015 

geen instroom meer.  



We benutten de organisatie van de WVS-groep nu ook al voor de re-integratie van de 

overige doelgroepen vanuit de gemeente. Zij zijn bijvoorbeeld de begeleider voor de 

werkactiveringsplaatsen (o.a. bij wijkteams van Groen) en één van de aanbieders van 

Maatwerktrajecten op het gebied van re-integratie.  

Voor de Maatwerktrajecten is er een lopende aanbesteding, gericht op verschillende soorten 

trajecten, zodat de individuele invulling voor de werkzoekenden goed aan kan sluiten. Voor 

deze Maatwerktrajecten zijn er vanuit de vorige aanbesteding samenwerkingscontracten 

afgesloten met ruim 30 leveranciers. 
 

16. Hoe heeft de Cliëntenraad  (Minima Platvorm) gereageerd op de aansluiting bij het 

Werkplein? Hoe gaat de klachtencommissie in de nieuwe situatie eruit zien? Is dit per 

gemeente geregeld? En uit wat voor personen bestaat deze dan? Nemen er ook klanten 

zitting in de raad?  Sluit deze cliëntenraad aan bij een cliëntenraad van de WMO of blijft 

deze separaat?  
 

Antwoord: 

Platform minima erkent de noodzaak om regionaal te gaan samenwerken. Op 7-1-2014 heeft 

een 3D informatieavond plaatsgevonden waarbij ze nadere informatie krijgen over deze 

ontwikkeling in samenhang met de decentralisaties AWBZ en Jeugd.  

 

Het is aan het Werkplein Hart van West-Brabant om te regelen op welke wijze de klachten 

worden behandeld. Hiertoe zal door het Algemeen Bestuur van het Werkplein een regeling 

moeten worden vastgesteld. 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht bestaat voor ieder bestuursorgaan de plicht 

om zorg te dragen voor een behoorlijke behandeling van klachten. In eerste instantie dient 

een klacht te worden behandeld door het bestuursorgaan zelf (interne behandeling) en 

vervolgens is er voor klagers een mogelijkheid om deze behandeling door een externe 

onafhankelijke instantie te laten toetsen. Deze externe toetsing kan plaatsvinden door de 

Nationale Ombudsman of door bijvoorbeeld de regionale Commissie Ombudsman. Een 

aantal gemeenten in de regio en ook de BWB zijn reeds bij deze Commissie Ombudsman 

aangesloten. Dit zal het Werkplein nog moeten inregelen.  
 

17.  In het bestuursakkoord is afgesproken dat aan werkeloze mensen maatwerk geboden wordt 

via gerichte re-integratie en gebaseerd op persoonlijke doelen en mogelijkheden. Blijft dit zo 

of  komt nu, bij toetreding tot de GR Werkplein, de nadruk meer te liggen op het leveren van 

een tegenprestatie?  
 

Antwoord: 

Zoals vermeld is er voor de Maatwerktrajecten  een lopende aanbesteding, gericht op 

verschillende soorten trajecten. Voor deze Maatwerktrajecten zijn er vanuit de vorige 

aanbesteding samenwerkingscontracten afgesloten met ruim 30 leveranciers. De nadruk 

blijft liggen op het inzetten van re-integratiemiddelen.  
 

18. Wat is de mening van de OR over toetreding tot de GR Werkplein. Om hoeveel afbouw fte 

gaat het in Roosendaal. Hoe is de communicatie met de medewerkers?  Is er al een Sociaal 

Plan? 
  

Antwoord: 

De OR erkent de noodzaak om regionaal te gaan samenwerken i.h.k.v. de Participatiewet en 

wil uiteraard dat de toetreding tot het Werkplein zorgvuldig gebeurt. Medio oktober brengt 

de OR een advies uit over het bedrijfsplan. 

 



Roosendaal brengt 46,11 fte over naar het Werkplein. Op het Werkplein Hart van West 

Brabant ligt over vier jaar een taakstelling van 15% (18 fte) voor de zes gemeenten. De 

verwachting is dat dit gerealiseerd gaat worden met circa 14 fte aan vacatureruimte en 4 fte 

aan natuurlijke uitstroom die binnen de zes gemeenten straks vrijkomen.  

 

Medewerkers worden geïnformeerd via werkoverleggen, nieuwsbrieven en social media. 

 

De 5 andere gemeenten hebben in het voorjaar voor hun medewerkers een sociaal plan 

afgesloten met de bonden. Roosendaal heeft pas later besloten aan te sluiten bij de 

samenwerking en is dus niet meegenomen in dat sociaal plan. De 5 andere gemeenten 

 hebben aan Roosendaal nu het verzoek gedaan om hun sociaal plan over te nemen. 

Roosendaal bespreekt dit verzoek momenteel met de bonden. Om geen onnodige druk op te 

leggen is er vroegtijdig voor gekozen om onze medewerkers in 2015 eerst nog te detacheren 

naar de GR. Dit biedt ruimte om tot goede afspraken te komen met de bonden over de 

overgang van de medewerkers  naar de GR. 
 

19. In hoeverre heeft Roosendaal zelf zeggenschap over het eigen Minima / Bijzondere Bijstand 

beleid? Gaat er ook beleid op dit gebied uniform zijn voor  alle 6 gemeentes?  Zo ja, wat 

dan?  Is het mogelijk om differentiatie aan te brengen in deze taak of als plustaak op te 

nemen?  
 

Antwoord: 

Uitvoering van de wettelijke basistaken is het vertrekpunt voor de op te richten werkplein. 

De afzonderlijke gemeenten blijven kaderstellend. 

Bij de kaderstellende beleidsvorming door de gemeenteraden wordt zoveel mogelijk 

gestreefd naar uniformiteit. Zo ook voor het minimabeleid. De zes gemeenten anticiperen 

hierop door ook in de beleidsvoorbereiding nadrukkelijk de samenwerking te zoeken. 

 

Waar afzonderlijke gemeenten afwijkende of aanvullende dienstverlening verwachten, zal 

dit plaatshebben op basis van aanvullende opdrachtverstrekking in de vorm van een 

(aanvullende) Dienstverleningsovereenkomst tegen kostendekkende financiering en alleen 

indien dit de basisdienstverlening voor de overige gemeenten niet in de weg staat. 
 

20. Wordt er met vaste participatiecoaches en werkcoaches gewerkt? M.a.w. heeft een klant te 

maken met één aanspreekpunt, een eigen coach, of zijn er meerdere personen met een klant 

bezig?  
 

Antwoord: 

Bij de directe klantcontacten maken we, net als nu, een functionele scheiding tussen 

participatie en inkomen hetgeen betekent dat een specialisme ontstaat op deze twee 

taakvelden. Alle klanten komen met vragen over en een beroep op de dienstverlening in 

eerste instantie terecht bij de klantmanager Werk omdat de focus ligt op werk.  

Daar waar het accent ligt op werk/participatie is de klantmanager Werk het aanspreekpunt, 

ligt de hulpvraag op het gebied van inkomen/handhaving dan is de klantmanager Inkomen 

het aanspreekpunt. Dit betekent dat teamwork van essentieel belang is bij de 

dienstverlening.  

 


