
Agendapunt 6a – Motie 1, Aangenomen 

Motie 

Gemeentelijk platform zorg 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 29 oktober 2014, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel beleidsplannen en verordeningen Sociaal Domein en GR 
Werkplein, 
 
 Constaterende dat: 
 

 De gemeente Roosendaal als gevolg van de decentralisaties en veranderingen in het sociaal 
domein per 1 januari 2015 meer zorgtaken gaat uitvoeren; 

 De rol van de inwoners in dit proces gaat veranderen;  

 De gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein op dit moment voor de inwoners 
en de gemeente niet goed te overzien zijn en dat de consequenties en de risico’s zowel de 
inwoners als de gemeente van Roosendaal kunnen treffen; 

 

Van mening zijnde dat:  
 

 Het proces van de invoer van de decentralisaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid eist in 
relatie tot diegenen die daarvan gebruik moeten maken; 

 Nog niet wordt voorzien in een integraal en onafhankelijk platform waar inwoners op een 
laagdrempelige wijze terecht kunnen met vragen, problemen of inspirerende ideeën; 

 

Overwegende dat: 

 

 Het wenselijk is dat de gevolgen voor inwoners en hun ervaringen, zowel positief als 
negatief op een laagdrempelige wijze gemeld, gedeeld en besproken kunnen worden; 

 Een laagdrempelig bereikbaar platform kan bijdragen aan het vroeg signaleren van 
onzekerheid, het voorkomen van klachten en daardoor van langdurige en kostbare 
procedures; 

 Een dergelijk platform bovendien ervaringen, tips en praktische input kan verzamelen om 
het zorgproces en de zorg beter te maken; 

 
Besluit:  
 
Het College van B&W te verzoeken tot: 
 

1. Het realiseren van een gemeentelijk platform voor zorg in het eerste kwartaal van 2015 

2. Dit kenbaar te maken aan de inwoners; 

3. De raad eens per kwartaal te informeren over de aard en omvang van de ervaringen binnen 
dit platform 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 

 

CDA Roosendaal , Robert Breedveld 


