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Besluitenlijst Commissievergadering 5 oktober 2017 

Aanwezigen 

Voorzitter: C.G.M. Janssen 
Secretaris: E.M. Roelfsema 
Deelnemers: VVD: S. Vermeulen, A. Eijck, J.J.M.M. Wezenbeek Roosendaalse Lijst Y.A.J.M. de 

Beer-van Kaam, C.J. Gabriëls, C.H.D. Hoendervangers, C.A.J.M. Goossens, I. 
Raaijmakers CDA: M.A.C.M.J. van Ginderen, A.W. van den Nieuwenhof  VLP: J.F.A. 
Heeren, A. van Gestel SP: A.W. Oudhof, M.J.G. Heessels D66: H.W. Emmen PvdA: 
M.S. Yap Nieuwe Democraten: P.A.M.P. Beesems, A.J. Schijvenaars GroenLinks: 
C.F.G.R. Koenraad 

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

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur 
 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. BESLUITENLIJST 

De besluitenlijst van de commissievergadering van 21 september 2017 is ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Raadsmededeling 41-2017 Implementatie HbHplus 

Met deze raadsmededeling wordt de raad nader geïnformeerd over de implementatie van Hulp bij 
de huishouding plus. 
Portefeuillehouder: wethouder Van Poppel 

 
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Van Poppel de volgende toezeggingen gedaan: 
 
- Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten ondersteuning krijgen; Samen met de 

zorgaanbieders wordt telkens gezocht naar een oplossing. De geconstateerde problemen 
worden zo snel mogelijk opgelost.  

- Maandag 9 oktober a.s. zal aan de jurist van de 148 bezwaarmakers mediation worden 
voorgesteld. De raad ontvangt een terugkoppeling van de uitkomst. 

- De raad ontvangt een overzicht van mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. 
In de beantwoording zal de wethouder hierbij tevens ingaan op de WLZ (Wet Langdurige Zorg). 

- De raad ontvangt tevens een geanonimiseerd overzicht van vragen/klachten/meldingen die 
sinds de invoering van de HbHplus bij WegWijs zijn binnengekomen. De fractie van de Nieuwe 
Democraten heeft hierbij verzocht om aan te geven wat de klacht/melding/vraag is, wat de 
geboden oplossing is geweest en of de cliënten tevreden zijn met de geboden oplossing. 
Daarbij heeft de fractie van de Nieuwe Democraten de wethouder ook verzocht om inzicht te 
geven in het aantal doorverwijzingen (van WegWijs naar zorgaanbieder). Wethouder van 
Poppel heeft voorts aangegeven dat de klanttevredenheid in 2018 uitvoerig zal worden 
onderzocht. 

- Wethouder Van Poppel heeft aangegeven dat, als er problemen zijn, de mensen naar WegWijs 
kunnen bellen. Op de vraag van D66 of de verwarrende tekst dat cliënten eerst naar de 
zorgaanbieder moeten bellen alvorens contact op te nemen met WegWijs dan van de website 
en uit andere communicatie-uitingen kan worden verwijderd, heeft wethouder Van Poppel 
bevestigend geantwoord, waarbij hij heeft aangegeven dat de communicatie beter op elkaar zal 
worden afgestemd zodat deze maar voor één uitleg vatbaar is (1 duidelijk contactpunt).  
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- De raad wordt nader schriftelijk geïnformeerd over hoe het in gebreke stellen vormgegeven is. 
De fracties van de VLP en de Nieuwe Democraten hebben hierbij verzocht om aan te geven 
wanneer een zorgaanbieder in gebreke blijft (waar liggen de grenzen ten aanzien van in 
gebreke stelling) en welke stappen daarop ondernomen kunnen worden. De VLP-fractie heeft 
hierbij aangegeven dat, indien hier geen duidelijk antwoord op komt, zij een motie overweegt 
om hier nadere kaders voor mee te geven. 

- Wethouder van Poppel biedt de raad aan om samen met hem op werkbezoek langs de  
zorgaanbieders te gaan. Hierbij kan dan ook de ontwikkeling van de ‘plus’ in HbHplus aan de 
orde komen.     

 
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raadsvergadering. De VLP-fractie overweegt een motie 
maar wil eerst de uitkomst van het voorstel tot mediation afwachten. De VLP-fractie laat dit tijdig 
aan de griffie weten.   

 

5. SLUITING 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 


