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Besluitenlijst Commissievergadering 12 juli 2017 

 

 

Aanwezigen 

 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: C. Koop 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt, A.T. Eijck Roosendaalse Lijst:, J. 

Vrolijk, Y.A.J.M. de Beer-van Kaam, E.J.C. de Regt, C.A.J.M. Goossens CDA: A.A.M. 
Mol, A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers VLP: J.F.A. Heeren, A. van Gestel 
SP: M.J.G. Heessels, A.W. Oudhof D66: H.W. Emmen PvdA: M.S. Yap Nieuwe 
Democraten: P.A.M.P. Beesems GroenLinks: C.F.G.R. Koenraad 

College: C.A.E.M. van Poppel 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De SP heeft om een eerste termijn verzocht bij agendapunt 3. De commissie heeft hiermee 
ingestemd.  

 

3. Raadsmededeling 35-2017 Stand van Zaken Ontwikkeling WegWijs Roosendaal i.c.m. Lis-
brief 1062675 Met Hart voor de Zorg, HbH-plus? Nee HbH-min! 

Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 
 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel het volgende aangegeven:  
- WegWijs gaat bij de 49 cliënten die onverwacht geen hulp hebben gekregen actief na of zij de 

hulp ontvangen die Axxicom binnen een week heeft toegezegd; 
- De 56 cliënten die tot nu toe nog geen beschikking hebben gekregen worden actief door 

WegWijs benaderd. Het gaat hier om cliënten die om wat voor reden dan ook hun 
ondersteuningsplan nog niet hebben ingevuld c.q. geretourneerd;  

- De raad ontvangt zo snel mogelijk de geldende klacht- en bezwaarprocedure van de gemeente 
Roosendaal; 

- Wethouder van Poppel heeft toegezegd dat de bezwaartermijn ingaat per 1 juli 2017 en niet, 
zoals eerder gecommuniceerd, per 1 april 2017; 

- Wethouder van Poppel heeft op verzoek van de PvdA-fractie aangegeven nog schriftelijk terug 
te zullen komen op de vraag hoe ‘rechtspraakproof’ dit nieuwe beleid is, waarbij inzicht zal 
worden gegeven in hoe het resultaat wordt bereikt van een schoon en leefbaar huis en hoe 
gecontroleerd kan worden dat de geïndiceerde hulp/zorg daadwerkelijk wordt verleend.   

- De komende weken en maanden worden de vragen en signalen die binnenkomen gemonitord 
en verzameld. De wethouder heeft toegezegd de raad hierover te zullen blijven informeren. 
Ook heeft wethouder van Poppel toegezegd het verloop van de voortgang van de verdere 
implementatie met de raad te zullen delen; 

- Er liggen kansen tussen zorg en onderwijs; Dit is een spoor dat zeker een vervolg zal krijgen. 
- Wethouder van Poppel wil de raad uitnodigen om na de zomer samen met de wethouder 

werkbezoeken af te leggen bij de zorgaanbieders; 
- Wethouder van Poppel heeft aangegeven dat er hard wordt gewerkt aan de communicatie en 

dat hij er op zal toezien dat de communicatie wordt opgevoerd (en om ervoor te zorgen dat 
mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd). 
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Dit onderwerp gaat niet door als apart C-stuk naar de raadsvergadering. 
 
De VLP-fractie heeft aangegeven op dit moment in principe af te zullen zien van een motie omdat 
de VLP-fractie constateert dat hiervoor onvoldoende steun is vanuit de overige fracties.  
 
De PvdA-fractie heeft in reactie hierop aangegeven dit onderwerp mee te zullen nemen in de 
behandeling morgenavond (13 juli 2017) over de diverse financiële stukken. Dit omdat de fractie 
van de PvdA van mening is dat, gelet op de inbreng van de fracties vanavond, het morgen wellicht 
passend kan zijn om de juiste politieke consequenties te verbinden aan het optreden van de 
wethouder.  

  

4. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 
 


