
Beste dames en heren,

Tijdens de commissíevergadering op 5 oktober jl heb ik tijdens de beraadslagging een aantal
toezeggingen gedaan. ln deze brief beantwoord ík die in volgorde van de verslaglegging.

L. Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten ondersteuníng krijgen; samen met de

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

Zodra er een melding komt bij teom Wegwijs wordt er octie ondernomen; telefon¡sch
contoct, huisbezoek al dan niet met de zorgaonbieder en cliënten worden na enkele weken

teruggebeld of olles noor tevredenheid verloopt. Dit geldt overigens niet olleen voor Hbh-

meldingen moor voor olle Wmo-en jeugdvoorzieningen.

2. Maandag 9 oktober a.s. zal aan de jurist van de L48 bezwaarmakers mediation worden
voorgesteld. De raad ontvangt een terugkoppeling van de u¡tkomst.
De mediotion is geoccepteerd door de belongenbehartiger van de bezwoormakers. Er zijn
goede ofsproken gemaakt over de wijze waarop de mediation zol plaots vinden.

3. De raad ontvangt een overzicht van mensen die intensieve zorg en begeleiding nodig
hebben. ln de beantwoording zal de wethouder hierbij tevens ingaan op de WLZ (Wet
Langdurige Zorgl.
Wanneer er sproke is van een complexe zorgvroog, woarbij de cliënt hele dagen

ondersteuning nodig heeft is er noor verwachting sprake von noodzook tot een WLZ indicotie
(Wet Langdurige Zorg). Echter chronische psychiotrie valt buiten WLZ. Dit geldt ook voor een
groep mensen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met een

gedragsproblemotiek.

Als overbrugg¡ng, om de cliënt in de gelegenheid te stellen een WLZ-oonvraag te doen, kon
de Wegwijs-professionol een tijdelijke WMO- indicatie afgeven. Recent hebben we het
verzoek gekregen om voor de cliënten die op de wachtlijst stoon voor Beschermd wonen in
Roosendoal ter overbrugging een kort durende Wmo-voorziening of te geven. Dit is voor
moximaal zes moanden.

ln de proktijk zien we dot cliënten en wijkzusters het lastig vinden deze indicotie oon te
vragen omdat er don sproke is van een eigen bijdrage. Hierdoor blijven deze cliënt groepen

vook in de Wmo terwijl er eigenlijk sproke is von WLZ. Vanuit Wegwijs signoleren we deze

zaken.

4. 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
zalworden onderzocht.
Sinds de invoering van de HbH+ op 1 juli 2077 zijn er heden, 24 oktober 2017, 97 meldingen

bijWegWijs binnengekomen. De meldingen komen binnen bij het KlantContactCentrum (KCC)

en worden geregistreerd. Het streven is dezelfde of volgende dog met de cliënt contact op te
nemen en/of langs te gadn. De melding wordt doorgezet noor de zorgoanbieders en de

reoct¡e op de melding wordt besproken met de cliënt. No enkele dogen neemt WegWijs

telefonisch contoct op met cliënt en horen we of de melding noar tevredenheid is

afgehondeld. No verloop van tijd wordt er nogmaols contoct opgenomen met de vraag of de

hulp nog steeds wordt geleverd zoals ofgesproken. Op deze monier houdt de

We gW ijsprofe ssi on o I de re g ie.

De aord van de meldingen richt zich met name op:
- gebrekkige communicotie over het niet komen von de hulp;
- de omvang en/of frequentie van de geleverde hulp;
- de kwaliteit van de verschillende hulpen.

Er zijn en worden verschillende oplossingen ingezet.
- De zorgaanbieders hebben, en werven nog steeds, extro personeel om aon de vrogen te

kunnen voldoen.
- WegWijsprofessional en zorgoonbieder zijn bij sommige cliënten gezamenlijk opnieuw op

huisbezoek gegaon. Er wos uitdrukkelijk aondocht voor de aanwezigheid vqn een

familielid, montelzorger of onofhankelijke cliëntondersteuner. ln deze bezoeken is
getrocht om helderheid en duidelijkheid te geven.

- Ondersteuningsplannen zijn oangepost waar deze geen recht (meer) deden aon de
doodwerkelijke situatie, b.v. doordot de omstondigheden von de cliënt woren gewijzigd.

- De zorgoonbieders hebben andere medewerkers ingezet om te bereiken dat er een klik
ontstond tussen de cliënt en de hulp.

- De zorgoanbieders vrogen de hulpen regelmatig noor hun beleving van de situoties.
- De medewerkers worden uitgebreid geschoold in de vaardigheden die nodig zijn voor een

goede uitvoering von hun zorg en hun token.

Op deze wijze zijn 27 meldingen geheel ofgehandeld, wat betekent dat de cliënt heeft
dangegeven dat er geen opvolging meer nodig is. Uiteroard kon WegWijs altijd opnieuw
benoderd worden indien nodig. De overige meldingen zijn nog in behandeling. Hieronder
vallen don ook meldingen in het ndzorgtroject wqor een oplossing is bereikt, moar woar
WegWijs over enige tijd (nogmools) novraogt of het nog steeds naor tevredenheid verloopt.
Een aantal meldingen is niet in behandeling genomen, omdot er een formele
bezwoorprocedure loopt. ln deze cosussen is wel gehondeld als het gaot over het niet
ontvongen von hulp. Op de omvang von de hulp wordt niet ingegoon.

Er is ook nog een cotegorie complexe casussen, die moatwerk vragen. Dit betrekt cosussen
woarbij het gecompliceerd is om met de verschillende zorgaonbieders de juiste zorg te
verlenen en goed op elkaar af te stemmen. Ook zijn dit cosussen woarin het lostig blijkt om
een goede match te moken tussen cliënt en hulp. Een reden woarom dit soms moeizoam kon
verlopen is vanwege voorkeuren von de cliënt voor etniciteit of leeftijd.

5. Wethouder Van Poppel heeft aangegeven dat, als er problemen zíjn, de mensen naar
WegWijs kunnen bellen. Op de vraag van D66 of de verwarrende tekst dat clíënten 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 (L duidelijk
contactpunt).
De website van WegWijs is oangepost zodat onze cliënten duidelijk zien dot zij met hun

vrogen bij WegWijs terecht kunnen.

6. 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.

In de bijlage treft u de contractuele en wettelijke mogelijkheden die bij het ín gebreke stellen

van een zorgøonbieders dan de orde zijn.

ln de proktijk spreken we de zorgaanbieders wekelijks over de voortgang in de uitvoering en

de ontwikkeling von de plusfunctie. Daarnoast hebben onze Wegwijsprofessionøls dogelijks

contoct met de zorgaanbieders; er wordt adequaat ingespeeld op meldingen, er wordt snel

en efficiënt gehondeld bij spoedzaken en complexe casussendoor door olle partijen. Er is voor
mij geen reden om iemand in gebreke te stellen.

7. 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.

U ontvangt morgen een uitnodiging vio de Griffie.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Corné van Poppel

WethouderJeugd, Volksgezondheid, Welzijn,Zorg, Decentralisaties (coördinerend).



Nadere toelichting punt 6.

1. Vormgeving 'in gebreke stellen'
Met alle gegunde ondernemingen uit de aanbestedingsprocedure is per perceel een 'Overeenkomst
HbHplus' aangegaan. Bijvoorbeeld de 'Overeenkomst HbHplus ter zake Perceel A (deelgebied 1-:

Westrand (west) en industriegebieden + Hulsdonk)' tussen de gemeente en Zorgaanbieder Stichting
Thuiszorg West-Braba nt.

De inhoud van alle overeenkomsten is gelijk (behoudens het betreffende Perceel en de betreffende
ondernemer en zijn concrete aanbieding).

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Zie bijvoorbeeld artikel 7 (Toepasselijk

recht en forumkeuze):

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan

wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondíssement van rechtbank Zeeland-
West-Brabant.

Voor alle duidelijkheid ís ook opgenomen in artikel 6 (Niet-nakoming)

Voor wat betreft de (mogelijke) niet-nakoming van deze Overeenkomst, door welke partij
dan ook, gelden, onverminderd hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald, de bepalingen
omtrent niet-nakoming, en de (mogelijke) gevolgen daarvan, van het Burgerlijk Wetboek
(BW).

Het 'in gebreke stellen' is dus (bij overeenkomst) vorm gegeven door de toepassing van het
Burgerlijk Wetboek (onderdeel van het Nederlands recht). Daarmee liggen de kaders vast.

2. Wanneer'ingebreke'?
De overeenkomst bevat ook 'inhoud'. Zie bijvoorbeeld artikel L

Opdrachtgever verleent opdracht aan Opdrachtnemer, hetgeen door
Opdrachtnemer wordt aanvaard, tot (de juiste en tijdige) uitvoering van de Opdracht
"HbHplus gemeente Roosendaalter zoke PerceelA (deelgebied 7: Westrond (west)

en industriegebieden + Hulsdonk)" (hierna: 'de Opdracht').
De Opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in:

Deze Overeenkomst, en;

Het als bijlage f aan deze Overeenkomst gehechte 'PvE HbHplus gemeente

Roose n daal' incl usief bijlagen, en;

De als bijlage 2 aan deze Overeenkomst gehechte Nota van inlichtingen-1-, en;

De als bijloge 3 aan deze Overeenkomst gehechte Nota van inlichtingen-2, en;
De als bíjloge 4 aan deze Overeenkomst gehechte Aanbieding, en;

Het als bíjloge 5 aan deze Overeenkomst gehechte Verslag van het lnterview.
lndien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere
bedoeling uit deze Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

De bepalingen van deze Overeenkomst.
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De als bijlage 3 aan deze Overeenkomst gehechte Nota van inlichtingen-2.
De als bìjlage 2 aan deze Overeenkomst gehechte Nota van inlichtingen-l.
Het als bijløge I aan deze Overeenkomst gehechte 'PvE HbHplus gemeente
Roose ndoal' inclusief bijlagen.
De als bijldge 4 aan deze Overeenkomst gehechte Aanbieding.
Het als bijlage 5 aan deze Overeenkomst gehechte Verslag van het lnterview

Komt een ondernemer het bepaalde in de overeenkomst of in de bijlagen daarvan (in onlosmakelijk
verband met de overeenkomst, zie ook artikel 8) niet na, hij 'wanpresteert' c.q. 'hij is in gebreke',
dan kan hem een redelijke termijn worden gegund om alsnog na te komen. Dat is de juridische 'in
gebreke stelling', een 'aanmaning', bijvoorbeeld (door middel van) een (korte) brief.

De juridische 'in gebreke stelling' is doorgaans nodig, om de ondernemer'in verzuim' te laten
komen. Een juridische 'in gebreke stell¡ng' is soms ook niet nodig. Bijvoorbeeld wanneer vast staat,
dat (toch) niet meer zal/kan worden nagekomen. Alsdan zalsprake zijn van een verzuim zonder in
gebreke stelling.

Het verzuim is nodig om (eventueel) tot nadere acties over te (kunnen) gaan. Bijvoorbeeld een
ontbinding van de overeenkomst, of een schadevergoeding (of een combínatie van beide).

Zie ook de bijlage.

3. Stappenplan:

Constatering door gemeente, dat contractpart¡j een of meer van zijn contractuele
verplíchtingen niet nakomt;
Doorgaans (vaak kan er immers nog worden 'nagekomen'): Schriftelijk n gebreke stellen
('aanmanen') van contractpartij door de gemeente door míddel van een schrijven/brief en
hem een redelijke termijn stellen om alsnog na te komen (om alsnog aan zijn contractuele
verplichtingen te voldoen);
Wanneer contractpartij niet alsnog nakomt, overwegen welke vervolgstappen juridisch
aangewezen / mogelijk zijn.
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Daarmee liggen de kaders ook vast
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