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Onderwerp Geen geld, wel geld, weg geld?

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

PortefeuiItehouder Polderman

Schriftelijke vraag

Deze week werd bekend dat ook TWB overweegt om een cliëntenstop in te voeren.
Deze week maakte het college bekend dat Roosendaal geld over heeft.
Uit een artikel uit de BN DeStem van afgelopen vrijdag valt zelfs te lezen dat het zo voorspoedig gaat,
dat de risicoreserve socíaal domein de komende jaren misschien niet eens gebruikt hoeft te worden.
De gemeenteraad heeft eerder als kader vastgesteld, dat Roosendaal de stad van de menselijke
maat is.

De fractie van de Nieuwe Democraten heeft de volgende vragen

1. Wat gaat Roosendaal doen als TWB en/of andere zorgverleners een cliëntenstop invoeren?

2. De Nieuwe Democraten zijn van mening dat het niet zo kan zijn, dat hoewel bij de gemeente
het geld tegen de plinten klotst, inwoners moeten accepteren dat er wachtlijsten zijnlkomen
en dat er onvoldoende geld is voor de gevraagde en noodzakelijke zorg. Deelt u deze
mening? Waarom wel/niet?

3. Wat is volgens het college de definitie van de menselijke maal?



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Er heeft overleg plaatsgevonden met de thuiszorgorganisaties waaronder TWB. De
grootste thuiszorgorganisaties hebben afspraken metCZ (zorgverzekeraar) om tot
november zorg te leveren. De intentie is tussen partijen uitgesproken dit te continueren
tot het eind van het jaar. Roosendaal volgt deze ontwikkeling samen met de 6
samenwerkende gemeenten in de regio. Er is periodiek overleg met de
zorgverzekeraars. Hierin is krachtig stelling genomen tegen stopzetting van de
financiering door de zorgverzekeraars.

2. Gezien bovenstaande verwacht ik dat er geen wachtlijsten zullen optreden in de
thuiszorg. Hoewel de wijkverpleging niet onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid valt
maar onder de zorgverzekeraar zal ik krachtig stelling blijven nemen tegen stopzetting
van de financiering door de zorgverzekeraars.

3. Het college heeft in december 2013 de visie "Roosendaal stad van de menselijke maat"
gepubliceerd. Hierin wordt een kaderstellend voorstel aangeboden aan de gemeenteraad
voor de integrale aanpak van de 3 decentralisaties. Roosendaal spreekt in deze visie de
ambitie uit een sociaal sterke stad te zijn waar iedere inwoner kan meedoen in de
samenleving, waar niemand wordt uitgesloten en mensen zichzelf kunnen redden. Deze
ambitie is vervolgens door de gemeenteraad vastgesteld.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,
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