
 

Agendapunt 6a, Motie 3 - Ingetrokken 

Motie 

ONAFHANKELIJKE VERTROUWENSPERSOON 

 
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 Wmo voorziet in onafhankelijke cliëntondersteuning die een zorgvrager kan ondersteunen 
bij het vinden van passende ondersteuning;  

 De gemeente Roosendaal druk bezig is de Wmo in te richten om te voldoen aan de wettelijke 
eis om cliënten onafhankelijke ondersteuning te bieden; 

 In raadsmededeling 51O-2014: Aanvullende informatie Jeugd, Wmo en Particiaptiewet n.a.v. 
Commissievergadering, de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo door de gemeente 
gelijkluidend wordt gezien aan de rol van onafhankelijke vertrouwenspersoon.  

 

Van mening zijnde dat:  
 

 De rol van de onafhankelijke cliëntondersteuning en de rol van de vertrouwenspersoon 
verschillende rollen zijn; 

 Nog niet wordt voorzien in de rol van onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de 
maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Roosendaal; 

 

Overwegende dat: 

 

 Het wenselijk is dat naast onafhankelijke cliëntondersteuning tevens onafhankelijke 
vertrouwenspersonen voor de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente worden 
geïntroduceerd; 

 Een onafhankelijke vertrouwenspersoon een persoon is naar wie een cliënt kan gaan voor 
kwesties die strikt vertrouwelijk zijn; 

 De vertrouwenspersoon naast of achter de cliënt staat en de cliënt indien gewenst praktisch 
kan ondersteunen bij het indienen van een klacht of het bijstaan bij een klachtgesprek; 

 
Besluit:  
 
Het College van B&W te verzoeken: 
 

1. Tot het introduceren van onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de maatschappelijke 

ondersteuning in de gemeente Roosendaal. Deze vertrouwensfunctie:  

o Helpt – als iemand vastloopt – bij het helder formuleren en het goed kunnen stellen 
van vragen: ‘waar loop ik tegen aan en hoe wil ik dat oplossen?’; 

o Betrekt het netwerk van de burger bij het zoeken naar oplossingen voor zijn 
problemen met zorgaanbieders en /of de gemeente; 

o Ondersteunt bij het opstellen van een plan om te komen tot een juiste oplossing bij 
knelpunten en bemiddelt eventueel; 

o Ondersteunt vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat het belang van cliënten voorop 
staat; 

 

 



o Maakt een signaleringsrapportage voor de gemeente en voor zorgverleners waarin 
een overzicht wordt gegeven van de ervaren knelpunten en richting wordt geven 
waarin structureel naar verbeteringen kan worden gezocht. Dit kan de gemeente 
kosten besparen ten aanzien van klachtenprocedures. 

 

2. Om de invulling van de functie van onafhankelijke vertrouwenspersoon nader af te stemmen 

met andere functies. 

3. Te onderzoeken met de samenwerkende gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, 

Rucphen en Zundert, of deze functie ook in regionaal verband kan worden ingevuld. 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 

Roosendaalse Lijst,  Yvonne de Beer 

SP, Ada Oudhof 

GroenLinks, Klaartje Koenraad 

 


