
   
Verworpen, motie 5 is verworpen met 12 stemmen voor (VLP, SP, Burger Belangen en Christen 
Unie) en 21 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, Groen Links, D66 en Wezenbeek) 

 
MOTIE 5. 

Hulpmiddelen 24/7 
 

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020: 
 
Constaterende dat:  

• Inwoners steeds ouder worden en ook steeds langer thuis blijven wonen; 

• Gezondheidsproblemen naarmate men ouder wordt enkel toenemen; 

• Er daarbij een steeds groter beroep op mantelzorg wordt gedaan; 

• Zorg thuis 24/7 van mantelzorgers verwacht wordt;  

• Met name buiten kantoortijden zorghulpmiddelen (zoals de RAIZER1) vrijwel niet verkrijgbaar zijn 

en daarbij bureaucratische rompslomp een drempel opwerpt voor inzet van deze middelen;  

• Er nauwelijks nog hulpmiddelen vanuit de verzekering vergoed worden en de hoogte van de 

vergoeding verschilt per verzekering;  

 

Van mening zijnde dat:  

• Inwoners en mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteund moeten worden in hun zorgtaken 

en dat 24/7 zorgondersteuning nodig is;  

• Zorghulpmiddelen -zowel zorghulpmiddelen in uitleen, als huur, als koop- ook buiten 

kantoortijden makkelijk verkrijgbaar moeten zijn; 

• Financiële en andere schotten geen belemmering mogen vormen bij het verlenen van 

verantwoorde zorg thuis; zorgverleners moeten ondersteund worden in verantwoorde 

werkomstandigheden zonder geremd te worden door (financiële) drempels en bureaucratische 

rompslomp; 

 

Verzoekt het college:  

1. Te bezien of een uitgiftepunt voor zorginformatie en zorghulpmiddelen, dat 24/7 bereikbaar en 

toegankelijk is en zich op een centrale locatie bevindt (zoals de HAP) mogelijk is;  

2. Daarbij te voorzien in een RAIZER die beschikbaar is voor zorgverleners, ongeacht voor welke 

organisatie zij werken -waarbij in geval van inzet van de betrokken organisatie een redelijke 

financiële bijdrage gevraagd mag worden- en deze RAIZER centraal beschikbaar te stellen vanuit 

het uitgiftepunt;  

3. Dit in een concreet voorstel aan de raad voor te leggen in het eerste kwartaal van 2020.  

  
En gaat over tot de orde van de vergadering. 

 

Namens, 

 

SP, Marion Heessels  

VLP, Arwen van Gestel 

                                                            
1https://www.ato-form.nl/portfolio-items/raizer/     
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