
Roosendaal, 2 November 2O18,

Geachte leden van de Gemeenteraad van Roosendaal,

ln 20L7 is de gemeente Roosendaal met een nieuwe systematiek gestart om de hulp bij het
huishouden aan bewoners toe te kennen. Het inspanningsprincipe van het toekennen van uren hulp
per bewoner werd vervangen door resultaatgericht indiceren van zorg met een zorgaanbieder per

wijk. Voor bewoners, zorgaanbieders en de gemeente betekende dit een andere manier van werken.
Met de nieuwe manier van werken, kwamen er ook klachten en protesten van bewoners en vakbond
FNV. Ook jurist Wevers werd ingeschakeld door bewoners.

De gemeente Roosendaal wil goede zorg leveren. Dit is dan ook de reden dat in oktober van dit jaar

opdracht is gegeven om te onderzoeken of met bemiddeling tussen betrokken partijen tot
verbetering van de organisatie van de HBHplus gekomen kan worden. Om te onderzoeken of er
bereidheid is om hierover in gesprek te gaan, heeft René Mol met de zorgaanbieders Thuiszorg West-
Brabant, Groenhuysen, Axxicom, FNV, Hart voor de Zorg, KBO, Wegwijs en beleidsadviseurs van de

gemeente gesproken.

Met deze brief wil ik u laten weten dat de verkennende fase is afgerond. De conclusie van de

verkennende fase is dat alle betrokken partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan met
uitzondering van jurist Wevers. De volgende fase in dit proces is de onderhandelingsfase. ln de

aankomende weken wordt hiermee van start gegaan.

Uiteraard worden de ontwikkelingen in de beroepszaken meegenomen in dit proces.

De bevindingen van René Molvindt u in de bijlage in de vorm van een mindmap.

lk vertrouw u voldoende te hebben geïnformeerd.

lnge Raaijmakers, MSc Rc

Wethouder beheer openbare ruimte, vitale wijken en dorpen, welzijn en HBHplus
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