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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

 

2017 

 

VERGADERING DONDERDAG 6 APRIL 2017 
 

 

Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 16 maart 2017 
 
4. Schriftelijke vragen 
a. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 16 Aanbesteding accountantsdienstverlening 
b. Voorstel 17 Herziene begroting 2017 WVS-groep 
 
6. B-CATEGORIE 
 
7.  C-CATEGORIE 
a. Eigenstandige motie namens de gezamenlijke fracties – Kindervakantiewerk en  
    jeugdactiviteiten. 
b. Vragen CDA Aanbesteding huishoudelijke hulp i.c.m. Vragen SP menselijke maat bij 
    aanbesteding thuiszorg (HbHplus) i.c.m. Vragen PvdA en GroenLinks Met hart voor zorg. 
 
8. Sluiting  

 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester  

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevrouw S.D.A.H. Schenk-Dekkers, de heren A.A.B. Theunis, C.A.E.M. van Poppel, C.A. Lok, J.A.M. 

Verbraak, wethouders. 

De dames: M.C.J. Frijters (VVD), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), C.F.G.R. Koenraad 

(GroenLinks), M.J.G. Heessels (SP), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers (CDA), A.W. Oudhof 

(SP).  

De heren: M.J. van der Aa (SP), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld 

(CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst 

(Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst),  A. van Gestel (VLP), 

C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), M.A.K. van 

Heumen (SP), C.H.D. Hoendervangers (Roosendaalse Lijst), C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), P.R. 

Klaver (PvdA), B. Missal (SP), A.A.M. Mol (CDA), R. Niehot (Roosendaalse Lijst), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), J.J.M.M. Wezenbeek (VVD), M.S. Yap 

(PvdA).  

 

Afwezig: De heren: M. Aygün (CDA), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), M.A.C.M.J. van Ginderen 

(CDA), K.A. Raggers (D66), G.A.W.A. Verhoeven (VVD). 
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1. Opening   
De VOORZITTER: Dames en heren, het is 19.30 en hiermee open ik de raadsvergadering en heet u 
allemaal hartelijk welkom. In het bijzonder heet ik welkom onze gasten van de raad vanavond 
ontvangen onder andere ook door u collega raadsleden mevrouw De Beer en de heer Brouwers. En ik 
heet welkom in het bijzonder en ze zitten op de oude vertrouwde plekken de heer Struik, meneer 
Keizer, mejuffrouw Keizer, mevrouw en meneer Verheijen, mevrouw Ardon, meneer Sebregts, 
mevrouw Den Ouden, meneer Boden, meneer Terbrake, mevrouw Van Dijk, mevrouw Heeren, 
meneer Bottelier en meneer Broos. U allen zeer welkom in ons midden. Dat zo gezegd zijnde meld ik 
ook nog dat de cursisten raadsoriëntatie nog een aantal weken in een vrij straf programma de 
wederwaardigheden van de lokale democratie door en zij zijn nu in de Burgerzaal en zij kijken met ons 
mee in het kader van hun cursus raadsoriëntatie. Leden van u raad vanavond afwezig gemeld zijn, het 
zijn heren, meneer Beesems van de fractie van de Nieuwe Democraten, de heer Aygün van de fractie 
van het CDA, de heer Van Ginderen eveneens van de fractie van het CDA, de heer Raggers van D66 
en meneer Verhoeven van de fractie van de VVD. Ja, had ik het fout gezegd? Nee, nee, de heer 
Heeren is er, maar die is er altijd. Ja.  
 
De heer HEEREN: Hij zei het zijn allemaal heren. 
 
De VOORZITTER: Nee, de heer Beesems die was afwezig. Ja, de heer Heeren, ja dat is ook allemaal 
zo. Maar u bent er, ik had u wel gezien hoor. Goed. Dat in het kader van de opening van onze 
raadsvergadering. 
 
2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Dan het vaststellen van de raadsagenda. Kunt u instemmen met deze agenda of 
heeft één uwer behoefte om daar nog het woord over te voeren? De heer De Regt. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Mijn voorstel zou zijn om de spoedeisende motie genoemd 
bij agendapunt 2 te combineren met de motie over kindervakantiewerk genoemd bij agendapunt 7. Ze 
komen namelijk beiden vanuit de Werkgroep Subsidies. Dus nou ja het lijkt me goed om dat te 
combineren.   
 
De VOORZITTER: Ja, dus u zegt de spoedeisende motie nadere regel ten behoeve van realisatie 
maatschappelijke initiatieven om dat dan zeg maar te voegen bij agendapunt 7.a waar de motie al 
staat inzake kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten. Laat ons dat doen, maar dan de dingen wel even 
uit elkaar trekken in zijn behandeling. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan wordt 
agendapunt 7 begin dan maar met 7.a.1 de eigenstandige motie Kindervakantiewerk en 
jeugdactiviteiten en 7.a.2 wordt dan de spoedeisende motie nadere regel ten behoeve van realisatie 
maatschappelijke initiatieven. Akkoord zo? Dat is het geval. Anderen nog van u raad over de agenda? 
Niemand? Dan… 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Wij zouden graag de vragen die gesteld zijn als schriftelijke vragen betrekking 
hebbende op het onderwerp 7.b ook daarbij betrekken.  
 
De VOORZITTER: Ja, we maken er gewoon een gezellig feestje van onder agendapunt 7. Ja, ik snap 
het, dat heeft er ook mee van doen. We kijken wel hoever we komen. We gaan deze vergadering rond 
met elkaar voeren. En om 21.00 uur als ik sluit dan weet u wel wat ik bedoel met rond. Ja, er wordt erg 
gelachen. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal  
    van 16  maart 2017 
De VOORZITTER: Goed. Agendapunt 3 het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van u 
raad van 16 maart. Er zijn bij de griffie geen amenderingen binnengekomen. Mag ik ervan uitgaan dat 
u instemt met de besluitenlijst. Dat is het geval. Aldus vastgesteld.  
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4. Schriftelijke vragen 
a. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
De VOORZITTER:  Agendapunt 4 dat is de afwikkeling van de beantwoorde schriftelijke vragen. Er is 
bij het voorzitterschap een nadere vraag binnengekomen van de fractie van de SP inzake de 
Kredietbank. De heer Van der Aa. 
 
De heer VAN DER AA: Dank u wel, voorzitter. Allereerst ben ik blij met de beantwoording van de 
wethouder en graag zou ik willen weten van wat  is het rentepercentage nu en wanneer gaat het in. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Het precieze rentepercentage kan ik niet zeggen, u heeft 3,5%. Ik ben ook in 
overleg met de Kredietbank om dat goed op elkaar af stemmen. En als we dat overleg gehad hebben 
dan kunnen we het zo snel mogelijk in laten gaan wat mij betreft.  
 
De VOORZITTER: Ja, voldoende voor dit moment. Overige mondelinge vragen zijn er niet. 
 
5. A-CATEGORIE 
a. Voorstel 16 Aanbesteding accountantsdienstverlening 
De VOORZITTER: Dan ga ik naar agendapunt 5, dat zijn de zogeheten hamerstukken. Agendapunt 
5.a Aanbesteding accountantsdienstverlening. Wil een uwer daarover het woord? Een stemverklaring? 
Niemand? Dan is het voorstel aanvaard.  
 
b. Voorstel 17 Herziene begroting 2017 WVS-groep 
De VOORZITTER: Agendapunt 5.b inzake de Herziene begroting 2017 van de WVS-groep. Een uwer 
behoefte aan een stemverklaring op dit punt? Niemand? Dan is dat ook vastgesteld, aanvaard.  
 
6. B-CATEGORIE 
De VOORZITTER: In de zogeheten Categorie-B bespreekstukken ligt daar niets voor. 
 
7.  C-CATEGORIE 
a.1 Eigenstandige motie namens de gezamenlijke fracties – Kindervakantiewerk en  
     jeugdactiviteiten. 
De VOORZITTER: En dan zijn we al aan agendapunt 7. Ja, dat schiet lekker op. Ja. Het is, ik begin 
toch even met 7.a.1 die eigenstandige motie namens u allen en die wordt ingediend door de heer De 
Regt van de Roosendaalse Lijst. En ik geef u daartoe graag de gelegenheid. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat ik als voorzitter van de Werkgroep Subsidies 
deze motie mag indienen. Wel wil ik met klem benadrukken dat die motie wordt ingediend door en is 
opgesteld namens de voltallige raad, dus alle raadsfracties staan hieronder. Dus dat wil ik wel even 
met klem benadrukken. Kindervakantiewerk, de motie die hebben we dus, unaniem dienen we die in. 
En met name omdat wij vinden dat de organisatie van het Kindervakantiewerk heel goed werk 
verrichten, dat ze een belangrijke bijdrage hebben aan de leefbaarheid in de wijken, de dorpen en de 
stad en dat ze ook een belangrijke maatschappelijke bijdrage hebben aan de Roosendaalse 
samenleving. Dus vandaar dat wij vinden dat ze recht hebben op subsidies. Subsidie die in eerste 
instantie in 2017 is afgewezen. Middels deze motie gaan we die terug opnieuw aanvragen en ook 
beschikbaar stellen. Daarnaast willen wij er ook voor zorgen dat wij dit gedoe, om het zo maar te 
noemen, niet elk jaar krijgen en deze motie die heeft ook als doel om die subsidie structureel te maken 
vanaf 2018. Dat geldt ook voor jeugdactiviteiten die daar op kunnen gaan lijken. Ik wil nu de motie 
indienen, voorzitter, als dat mag. Ja, ik beperk met tot het dictum. Besluit het college te verzoeken de 
door Stichting Bewonersplatform Moerstraten, Stichting Kindervakantiewerk Wouwse Plantage, 
Stichting Kindervakantiewerk Nispen, Stichting Kindervakantiewerk Roosendaal en de Dorpsraad 
Wouw de aangevraagde subsidiebedragen voor organisatie van het kindervakantiewerk in 2017 
alsnog toe te wijzen. De kosten 10.200,00 hiervoor te dekken uit het Fonds maatschappelijke 
initiatieven. Voor 2018 en verder een structurele subsidieregeling voor kindervakantiewerk en 
jeugdactiviteiten in een nadere regel op te nemen. En de gemeenteraad over de nieuwe 
subsidieregeling voor 1 juni 2017 te informeren. Bij deze. 
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De VOORZITTER: Ja. Deze motie krijgt mee nummer 1. Heet “Kindervakantiewerk en 
jeugdactiviteiten” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 
 
De heer DE REGT: Ja. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik veronderstel met indiening van de motie dat anderen van u raad op 
dit moment geen behoefte hebben om zich daarin te voegen. Als dat niet is en uw termijn dan zou ik 
de wethouder, wethouder Theunis willen uitnodigen om daar een reactie op te geven. Ik wilde een 
ronde vergadering. 
 
De heer THEUNIS: Prima motie, voorzitter. Wie zou dit willen ontraden?  
 
De VOORZITTER: Zo is het. Nee ,dat is een beetje rond. Nou, ik geloof dat met deze ronde het 
betoog dat er geen behoefte is aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Nou van de wethouder 
nou helemaal niet meer. Hij geniet er nog van. Dan zijn wij toe aan stemmen. Gewoontegetrouw vraag 
ik altijd even een uwer behoefte aan een stemverklaring vooraf. Dat is niet het geval. Dan gaan wij 
stemmen. Ik neem aan dat u allen, maar u moet dat wel even laten zien door de handjes in de lucht te 
steken, dat u allen instemt met deze motie. Laat dat ook nog eens het geval zijn. De motie is 
aanvaard. 
 
a.2 Spoedeisende motie Nadere regel ten behoeve van realisatie maatschappelijke initiatieven 
De VOORZITTER: Nou dan schieten we meteen door naar 7.a.2 de spoedeisende motie “Nadere 
regel ten behoeve van realisatie maatschappelijke initiatieven”. Ik heb het niet met zoveel woorden 
aan u gevraagd of u dat allemaal spoedeisend vindt, want de helft plus een moet dat accorderen. 
Maar het feit dat u stilzwijgend eigenlijk vanzelfsprekend akkoord ging om dat te behandelen ga ik 
ervan uit dat dat door u allen wordt ondersteund om die motie op dit moment te behandelen. Ja, de 
heer De Regt. Ja, u staat er al. Ga uw gang. 
 
De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ook deze motie is tot stand gekomen in samenwerking met 
alle raadsfracties, wil ik nogmaals even vermelden. Vorig jaar hebben we voor het eerst deze regeling 
uitgevoerd, maatschappelijke initiatieven voor een bedrag van 150.000. Als we dat traject even 
terugkijken dan zien we toch wel een aantal leermomenten en hier en daar wat verbeterpunten. En die 
punten tezamen die hebben we proberen te vervatten in deze motie. Zodanig dat er ook een betere 
juridische borging is van het geheel. En zodanig ook dat er nadere regels en uitsluitingscriteria zijn 
geformuleerd. Met andere woorden het is nu wat beter ingekaderd en wat meer duidelijkheid van hoe 
deze regeling in elkaar steekt. Ik wil graag de motie opnieuw indienen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja, ga uw gang.  
 
De heer DE REGT: Dan beperk ik me tot het dictum wat vrij uitgebreid is. Maar ik zal proberen het 
snel te lezen. Draagt het college op om aan de subsidieverordening een nadere regel toe te voegen 
met betrekking tot de toekenning van subsidies voor maatschappelijke initiatieven. Met daarin de  
volgende de randvoorwaarden/uitsluitings- en toetsingscriteria: 
Randvoorwaarden- en uitsluitingscriteria: De volgende randvoorwaarden worden bij de doorgeleiding 
van aanvragen ten aanzien van  het budget voor de realisatie van maatschappelijke initiatieven 
gehanteerd: Per aanvraag is het maximumbedrag 10.000 euro minus 1 cent. Er kan door de 
commerciële aanvragers of voor commerciële activiteiten geen aanspraak worden gemaakt op deze 
subsidie. Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Structurele activiteiten 
komen niet voor deze subsidie in aanmerking. Het activiteit, of de activiteit, het evenement moet 
uitvoeringsgereed zijn. De activiteit/investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt 
uitgevoerd in de gemeente Roosendaal en wordt gestart in het jaar van toewijzing. Er is voor deze 
activiteit/evenement of investering in het kalenderjaar nog geen gemeentelijke subsidie verleend. En 
er wordt voldaan aan de volgende beleidsdoelstelling: Investeringen en activiteiten en/of evenementen 
die bijdragen aan de leefbaarheid, gezondheid, aantrekkelijkheid en/of samenhorigheid op wijk en 
gemeentelijk niveau. De globale omschrijving toetsingscriteria zijn de mate waarin de 
activiteit/evenement/investering bijdraagt aan de doelstelling. De activiteit/investering komt tot stand 
door middel van samenwerking met andere organisaties die actief zijn in de gemeente Roosendaal. 
De mate van draagvlak voor het initiatief: De mate waarin het initiatief financieel of materieel, buiten 
de subsidie van de gemeente om, wordt aangevuld en of ondersteund. En tot slot het bereik van de  
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activiteit. En de samenstelling van de beoordelingscommissie dat zijn we zelf dat is de gemeenteraad. 
En deze motie wordt dus ingediend door alle fracties 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer De Regt. Deze motie krijgt mee nummer 2 heet “Nadere regel 
ten behoeve van de realisatie van maatschappelijke initiatieven”. Ik vraag het maar eventjes 
volledigheidshalve heeft een uwer nog behoefte om ook op dit punt nog het woord te voeren? Dat is 
niet het geval. Dan kijk ik even naar de wethouder. Nee, hij bedoelt het rond. Maar hij zegt goh het is 
allemaal zo goed gebracht. Nog behoefte aan een tweede termijn van de zijde van u raad? Dat is niet 
het geval? Dan gaan wij stemmen. Behoefte aan een stemverklaring een uwer? Niemand? Dan ga ik 
ervan uit dat u allen instemt met motie nummer 2 “Nadere regel ten behoeve van realisatie van 
maatschappelijke initiatieven”. Is dat het geval? Als u dat even kunt laten zien? Dat is het geval. De 
motie aldus bij unanimiteit aanvaard.  
 
b. Vragen CDA Aanbesteding huishoudelijke hulp i.c.m. Vragen SP menselijke maat bij 
    aanbesteding thuiszorg (HbHplus) i.c.m. Vragen PvdA en GroenLinks Met hart voor zorg. 
De VOORZITTER: Dan gaan we door naar agendapunt 7.b, het is allemaal een beetje annex aan 
elkaar. Een aantal fracties heeft daarvoor het woord gevraagd. Ik inventariseer even wie. Ik noteer in 
ieder geval mevrouw Van den Nieuwenhof, de heer Van Gestel. Voorlopig heb ik een lijstje in eerste 
termijn. Ik begin bij mevrouw Van den Nieuwenhof van de fractie van het CDA. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Goede zorg voor de inwoners dichtbij 
huis daar staat het CDA voor. De nieuwe maatwerkvoorziening van hulp bij huishouden met daarbij 
lichte vormen van begeleiding stelt de zorgvraag van de cliënt centraal, daar staat we helemaal 
achter. We zien ook de voordelen van de populatiegebonden bekostiging. De zorg kan dan, op deze 
manier beter geregeld worden in de wijken, dichtbij de woonomgeving van de zorgvragers. En het 
brengt ook minder administratieve lasten met zich mee. Rondom de aanbesteding is er nu veel 
maatschappelijke onrust ontstaan over de keuzevrijheid van cliënten voor zorgaanbieders. En over de 
werkgelegenheid van medewerkers in de zorg. De CDA-fractie begrijpt de zorgen die er leven. We 
zagen net nog een protestactie van de actiegroep met Hart voor de Zorg. Hartverwarmend om te zien 
hoe deze mensen zich inzetten voor de goede zaak. Wij begrijpen dat mensen het liefst hun 
vertrouwde hulp behouden. Voor een aantal cliënten is de band met de hulpverlening van een niet te 
onderschatten waarde. Ook de zorgen voor het verlies van banen kunnen wij ons goed voorstellen 
omdat er bij de aanbesteding slechts een inspanningsverplichting ligt om het principe hulp voor cliënt 
vorm te geven en om de werkgelegenheid te behouden via onderaanneming. En wat die 
inspanningsverplichting dan precies in moet houden dat is nog niet helemaal helder. In de praktijk zien 
we echter wel dat tot nu toe de Roosendaalse zorgaanbieders onderlinge afstemming bereiken om het 
principe hulp voor cliënt waar te maken. Maar dat daarover bij de nieuwe zorgaanbieder uit Schiedam 
nog onduidelijkheden bestaan. Er is wel beweging op dit terrein, dat lazen we in de krant en dat 
hoorden we ook. We snappen echter ook dat met  een nieuw systeem van bekostiging er veel 
verandert en dat er aan een beginfase van iets nieuws nu eenmaal veel onzekerheden kleven. De 
CDA-fractie wil het proces en deze nieuwe situatie goed volgen. De ontstane onrust rechtvaardigt 
volgens ons een verzoek om extra informatie om straks op basis van feiten de gang van zaken goed 
te kunnen beoordelen. We hebben een motie in gedachten met als strekking een verzoek aan de 
wethouder om de raad per 1 juli nadat dus alle keukentafelgesprekken zijn geweest, die lopen dus nu 
nog volop. Het zijn 1800 gesprekken ongeveer. Maar wij vragen dus aan de wethouder om na die 
keukentafelgesprekken en wanneer dan de nieuwe voorziening ingaat per 1 juli de raad te informeren 
over de aspecten waarover nu dan die zorgen zijn en vragen leven. Dus we willen graag naast de 
eerder toegezegde update eind april die de wethouder deed in de Commissie vorige keer ook een 
stand van zaken per 1 juli. Dus het gaat dan eigenlijk om de strekking van die motie zou dan zijn om 
nadat alle keukentafelgesprekken gevoerd zijn en bij de invoering van de HbHplus per 1 juli 
aanstaande de raad met een raadsmededeling te informeren over de effecten van de uitvoering van 
deze nieuwe maatwerkvoorziening onder meer op het gebied van de keuzevrijheid van cliënten en de 
werkgelegenheid over het al dan niet verlies daarvan bij zorgaanbieders en eventuele knel- en 
geschilpunten die er leven, nog leven of zijn geweest. Het gaat dan eigenlijk om dat wij inzicht willen 
hebben wie werkt nou eigenlijk waar. Graag willen wij een reactie van de wethouder op onze 
voorgenomen motie. Is de wethouder bereid om de raad op deze manier en over deze zaken te 
informeren omstreeks 1 juli aanstaande. Ook willen wij graag weten hoe andere fracties hier tegenaan 
kijken. En tenslotte we hebben net goed geluisterd naar de oproep van de actie net voor het raadhuis 
voor aanvang van deze vergadering. Ik wil ook graag hierbij aan de wethouder maar meteen vragen 
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om een reactie. De wethouder kreeg een oproep die inhield onder andere wethouder neem de regie. 
Ik neem aan dat dat slaat op de wetgeving in de wet Wmo waarin staat dat in elk geval de gemeente 
er op toe moet zien dat zorgaanbieders onderling goede afspraken moeten maken. En zo nodig ook 
daarin de regie moet nemen. Wethouder graag reactie daar op deze oproep. En ook graag een reactie 
van de wethouder op de oproep zojuist gedaan, wethouder hanteer de code verantwoord marktgedrag 
thuisondersteuning. Tot zover. 
 
De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft een vraag over de mogelijke motie die het 
CDA wil indienen. Als ik u goed begrijp. Als ik de woorden van het CDA goed begrijp wilt u achteraf 
horen hoe het is gelopen. Maar maakt het voor u wat minder uit om vooraf wat zekerheden in te 
bouwen.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, we willen in eerste instantie dus inderdaad achteraf horen 
hoe het proces nu werkelijk is gelopen, hoe alle dingen zijn geland. En zekerheden wij gaan er 
eigenlijk gewoon ook wel een beetje van uit dat de wethouder wel de wet Wmo volgt waarbij er 
gesproken wordt over toezien op onderlinge afspraken. Maar ik hoor graag van de wethouder dadelijk 
of dat zo is.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de Partij van de Arbeid gaat er zeker vanuit dat het college de wet volgt dat 
lijkt me logisch. Maar in het debat in de Commissie, we hebben vanavond besluitvorming of in ieder 
geval we kunnen uitspraken doen hier als raad. In het debat in de Commissie ging het over twee 
essentiële punten: Keuzevrijheid zorgaanbieders voor de zorgaanbieders en het tweede punt was 
duidelijkheid voor de werkgelegenheid voor de werknemers in de thuiszorg. Hoe kijkt u daar dan 
tegenaan, want dat is toch essentieel waar we het vanavond over zouden moeten hebben.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, de zekerheden wat er nu speelt is dat er ten aanzien van een 
nieuwe zorgaanbieder een aantal onduidelijkheden zijn, maar ik zie wel dat er beweging is op dit 
moment. Dus ik wil daar eerst graag een reactie van de wethouder op hoe hij daar nu tegenaan kijkt.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter, als straks de wethouder over een aantal maanden 
dan met zijn raadsmededeling komt wat heeft dat dan nog voor betekenis voor de CDA-fractie? Want 
er staat weer het gaat goed of het gaat niet goed. En wat gaat u dan doen? 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nou, diezelfde vraag heeft u ook al in de Commissie gesteld en u 
krijgt ook het antwoord. Kijk als wij de informatie hebben hoe zaken precies zijn uitgepakt dan kunnen 
wij dan beoordelen wat wij daar vervolgens mee doen of wat we daarvan vinden. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Ja, maar er ligt nu een, de wethouder heeft nu een aantal zaken in gang 
gezet daar zijn we in principe allemaal akkoord mee gegaan. Dat gaat leiden tot  een bepaalde 
uitvoering. Vindt u nu dat de gemeenteraad dan zeg maar met de wethouder mee moet gaan lopen 
om te kijken of hij zijn werk wel goed doet? En dat vooral ook in relatie met het simpele feit dat een 
wethouder heeft altijd een actieve informatieplicht. Als er iets aan de hand zou zijn dan moet de 
wethouder ons altijd informeren. Of vindt u dat die afspraak niet meer geldt dan in dit specifieke 
dossier. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Natuurlijk, ja, nee natuurlijk. Maar wij vinden het nodig om 
gewoon hierbij aan de wethouder te vragen of hij dat toe wil zeggen om die informatie te geven om 
precies te weten hoe zaken gegaan zijn. Verder stellen wij vast dat een aantal zorgaanbieders 
onderling wel afstemming hebben bereikt om de principes die zo belangrijk zijn medewerker voor 
cliënt en bewaken van werkgelegenheid dat die op een aantal met de Roosendaalse aanbieders in elk 
geval dat zij goed samenwerken en daar ook afspraken over maken of aan het maken zijn. Dat blijkt 
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uit een website die ze gezamenlijk opgestart hebben, www.hetpunt.nl dan zie je precies hoe ver het is 
gesteld met die zekerheden. 
 
De VOORZITTER: Nog eentje, ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot dan, dan heeft die motie toch totaal geen betekenis? 
 
De VOORZITTER: Ja, maar die is nog niet ingediend. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Nee. 
 
De VOORZITTER: Slechts een voornemen. Ja, ja, ik, ja.  Oké wij gaan naar de heer Van Gestel van 
de fractie van de VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, wij staan hier vanavond een onderwerp te bespreken alleen maar 
omdat wethouder Van Poppel er gewoon een potje van heeft gemaakt. Vorig jaar heeft hij de raad 
namelijk keihard iets toegezegd en onder die toezegging heeft de raad niet hoeven stemmen over een 
motie die op tafel lag om het af te dwingen, dat is de kern van de zaak. En als u uw toezegging niet 
nakomt en wij staan hier toch omdat het verkeerd is gegaan dan moet u zich dat zelf toch zeker 
aanrekenen. Want er ontstaat enorm veel onrust bij het zorgpersoneel en mensen die zorg nodig 
hebben, de cliënten en dat had absoluut niet gehoeven. Had u maar opgelet en had u maar naar de 
raad geluisterd. Want de aanbesteding die u heeft gedaan om de zorg dus in nieuwe marktpartijen uit 
te geven blijkt een lege huls. U heeft geen machtsmiddelen opgenomen om af te dwingen dat datgene 
wat wij met elkaar hebben afgesproken ook wordt uitgevoerd. U heeft het nagelaten op ons 
aandringen dat goed in beeld te brengen. Dat te waarborgen in die aanbesteding. Een 
inspanningsverplichting waar het CDA aan refereert is inderdaad niet afdoende en onderaanneming 
daar staat geen naam of toenaam bij. De onzekerheid groeit daarmee onder de mensen die een baan 
hebben in de thuiszorg. En alle toezeggingen die Axxicom doet hoe goed ook, hoe gemeend ook als u 
feiten bekijkt zijn ze niets waard. Want als ze morgen iets anders zeggen is dat een nieuwe waarheid. 
U kunt ze niet dwingen en zelfs de code marktverantwoordelijk gedrag is in de aanbesteding geen 
wet. We nemen het niet aan van Axxicom dat ze dat morgen naast zich neerleggen, maar als ze dat 
doen heeft u niets maar dan ook niets om ze mee om de oren te slaan. Kortom, voorzitter, de cliënten, 
de mensen die zorg nodig hebben en het zorgpersoneel staan door uw toedoen nu onzeker en 
volledig in de kou. En die baanonzekerheid, want u zult maar een contract hebben, u zult maar een 
salaris hebben waarmee u een hypotheek aangaat, een huur moet betalen, uw kinderen moet laten 
studeren en straks heeft u misschien minder uren, minder inkomsten of maar een tijdelijk contract. Die 
onzekerheid al laten bestaan, voorzitter, is duidelijk dat u niet de regie in handen heeft. U strooit 
daarentegen zand in onze ogen door in de media en ook hier in deze gemeenteraad met aannames te 
komen, niet met feiten maar met aannames. Wij nemen aan dat Axxicom dit gaat doen, wij zijn ervan 
overtuigd dat ze dat gaan doen, wij vinden dat het hun verantwoordelijkheid is en dat erkennen ze 
ook. Maar dat zijn geen wetten. Dat zijn aannames, dat zijn geen feiten. U sluit ook geen convenant 
met ze af. U heeft nog geen contract met ze afgesloten en u heeft nog steeds niet met alle partijen 
aan tafel gezeten niet om u te laten informeren, maar om de regie te pakken. U laat het na en dat leidt 
dus af van het kernprobleem. En voorzitter, na de vorige vergadering vindt de fractie van de VLP het 
stuitend om te moeten horen hoe de fractie van de SP, mevrouw Heessels in de Commissie zegt dat 
de mensen in de zorg en de cliënten maar een sprong in het diepe moeten maken. Dat is ongehoord 
en zeker een klap in het gezicht van al die mensen die samen met u jarenlang hebben 
gedemonstreerd voor goede zorg. En u moet wel kleur gaan bekennen, u moet iets gaan doen voor 
die mensen. Dat bent u aan hen verplicht en aan deze gemeenteraad maar tot nu toe die sprong in 
het diepe is zonder iets vast te pakken. Zonder zwemles, zonder een touw om naar boven te komen, 
zonder luchtpijpje om in ieder geval te kunnen overleven. U laat ze zakken in het water. En uw 
wethouder van de SP heeft het nagelaten om daar iets aan te doen. U bent vanavond aan zet, 
voorzitter, wij willen een reactie van de wethouder.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar de heer Yap. Mevrouw Oudhof had nog een interruptie. 
Meneer Van Gestel? Ja, Arwin of meneer van Gestel nog een vraag van mevrouw Oudhof aan u. 
Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou de heer Van Gestel komt vanavond weer met 
allerlei spookbeelden en allerlei verhalen. Dus ik vraag me eigenlijk af als SP waar u die toch allemaal 
op baseert, want het lijkt wel of u een glazen bol heeft. Of u in de toekomst kan kijken of u al weet hoe 
het per 1 juli allemaal zo is. En als u die glazen bol heeft mogen wij die dan ook even lenen meneer 
Van Gestel? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, heeft u buiten daarnet die mensen niet gezien. Gaat u nu zeggen 
dat die mensen ook allemaal in een glazen bol zitten te kijken? Die mensen zijn onzeker over hun 
toekomst, over hun baan. En cliënten in de thuiszorg zijn onzeker over de gesprekken die ze 
inmiddels met de gemeente moeten worden, met allerlei formuliertjes die ze snel moeten tekenen met 
Axxicom die ineens aan tafel schuift. Als u die onzekerheid niet voelt of kunt begrijpen, dan heeft u 
geen glazen bol nodig maar een lesje realiteit.  
 
Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, de SP laat deze mensen ook heus niet in de steek, maar wat de 
heer Van Gestel doet, die maakt er een politiek spelletje van en dat gaat over de ruggen van deze 
mensen, van deze cliënten. En van al die thuiszorgmedewerkers die daar beneden zitten. En dat is 
heel kwalijk meneer Van Gestel, want waar baseert u uw verhalen op? U kijkt, u vertelt verhalen die 
nergens, die aannames zijn, die vooronderstellingen zijn, dus meneer Van Gestel vertel het me waar 
baseert u het op. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als u gewoon de aanbesteding leest ziet u de feiten. Maar u leest 
blijkbaar niet, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Nee, maar dit wordt geen zelfstandige termijn, het is slechts een interruptie en dat 
lijkt mij nu voor een interruptiesfeer voldoende gewisseld. U heeft ook uw termijn zometeen. Meneer 
Schijvenaars interruptie. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat heeft de VLP 
te bieden?  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, het is een treurige zaak. Wij hadden iets te bieden, wij hadden 
namelijk een motie waarin wij hebben gezegd dat keuzevrijheid voor cliënten ijzersterk moet zijn, 
waardoor cliënten keuzes kunnen maken wie bij hun eigenlijk over de vloer moet komen. En dat was 
het perfecte, maar perfecte middel geweest als we dat in die aanbesteding hadden toegevoegd om al 
dit leed te voorkomen. Maar de wethouder heeft toen toegezegd het is niet nodig ik ga dat regelen. 
Vanavond staan wij met lege handen maar het kwaad is geschied want de aanbesteding is 
rechtsgeldig. En echt waar wij kunnen hem onmogelijk maar dan onmogelijk te niet doen. Elke rechter 
maakt daar gehakt van. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dan spelen er twee kwesties. De ene kwestie is dan dat u als VLP vindt 
dat deze wethouder en dus ook dit college niet deugt en dan moet u ze zo dadelijk ook naar huis 
sturen. En als u zo zwaar inzet dan moeten ze ook gewoon echt linea recta naar huis sturen. De 
andere kwestie is de onzekerheid die er volgens de VLP ontstaat dan moet u daar met een oplossing 
gaan komen. Wat wordt dan uw oplossing? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, ik kan geen oplossing uit mijn hoge hoed toveren want ik met 
Axxicom aan tafel gaan zitten maar als ik hun vraag onderaan bij het kruisje te tekenen dan zeg ik ben 
wel gek wie bent u. Het is de wethouder die namens de gemeente Axxicom moet afdwingen op papier 
met handtekeningen erbij garanties te geven voor al die mensen en voor de zorg en de beloftes die ze 
gemaakt hebben. En dan zijn we al een stap verder. Maar u ziet net zo goed als ik want ik ken u dat er 
een wethouder zit die al maanden de regie mist en als hij dat blijft doen dan is dat onhoudbaar.  
 
De VOORZITTER: Laatste, ja, want het wordt weer een termijn. Ja. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Tot slot, voorzitter, de VLP gaat vanavond dan dat voorstel doen? 
 
De heer VAN GESTEL: Ik heb zojuist gevraagd om een reactie van de wethouder. 
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De VOORZITTER: We gaan het allemaal zien. Meneer Van Gestel, dank u wel. We gaan naar de heer 
Yap van de fractie van de Partij van de Arbeid.  
 
De heer YAP: Voorzitter, naar aanleiding van het debat in de Commissie over dit onderwerp is 
gebleken dat de onrust en onzekerheid als gevolg van de aanbesteding van de hulp bij het 
huishouden er tot op heden is. We hebben dat vanavond nog kunnen merken met de protestactie. 
Een nieuwe werkwijze waarvoor gekozen is middels de aanbesteding met maatwerk, signalering 
binnen de hulp bij het huishouden-plus die juichen wij toe. We hebben wel van meet af aan onze 
zorgen geuit over keuzevrijheid, de werkgelegenheid en informatie en communicatie richting onze 
inwoners. De communicatie en voorlichting richting gemeente door Wegwijs Roosendaal is minimaal. 
Behoudens een filmpje van vorig jaar te raadplegen op de website van de gemeente en een brief aan 
onze inwoners waar het een en ander voor gaat veranderen hebben we nog weinig regie gezien van 
de verantwoordelijk wethouder. Na de Commissie heeft onze fractie de PvdA uiteraard nog de diverse 
spelers in dit dossier geraadpleegd. Actievoerders, cliënten, werknemers en uiteraard ook de 
zorgaanbieders. Aanvullende vragen zijn gesteld aan de wethouder en vanavond in deze 
raadsvergadering kunnen we een aantal zaken constateren. Een, de SP-fractie en wethouder doen 
afstand van het SP-dogma geen marktwerking in de zorg. Twee, de wethouder laat de regie volledig 
bij de zorgaanbieders waarbij dus de belofte is losgelaten dat de zorgvraag en cliënten, onze inwoners 
centraal staan. Drie, het zogeheten onderaannemerschap is tot op heden niet geregeld. Vier, de 
lokale bekende zorgaanbieders weten elkaar te vinden. Vijf, er zijn zorgen over baanzekerheid en dus 
ook werkgelegenheid. Zes, een nieuwe werkwijze met maatwerk, signalering nogmaals juichen wij toe. 
Zeven, de wethouder doet tot op heden slechts een beperkte handreiking door aan te geven dat de 
nieuwe zorgaanbieder Axxicom bij hem aan tafel mag komen zitten om samen met een van de huidige 
zorgaanbieders de organisatie DAT om met elkaar in gesprek te gaan. We mogen nog verwijzen naar 
de recente antwoorden op vragen van de PvdA, VLP en D66. Een tot slot 8, de belangrijkste 
constatering wat ons betreft de wethouder heeft zowel mondeling als schriftelijk voorafgaand aan de 
gehele aanbesteding toezeggingen gedaan die dus nu achteraf niet blijken te kloppen. Voorzitter, ik 
sluit af met een vraag voor vanavond aan dit debat. Acht de wethouder zichzelf in staat om de onrust 
en onzekerheid weg te nemen? En zo ja hoe gaat hij dit doen? Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Yap. Ik ga naar mevrouw Koenraad van de fractie van 
GroenLinks.  
 
Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Visie en beleid dat geleid heeft tot de inhoud van deze 
HbHplus dat klopt met wat de richting als raad heeft, wat de raad als richting heeft willen geven aan 
het Sociaal Domein Roosendaal, Stad van de menselijke maat! Niet alleen schoonmaak maar ook 
begeleiding en de mantelzorger in de gaten houden, de wijkverpleegkundigen inschakelen, 
beginnende dementie signaleren en ook vooral maatwerk, want daar gaat het om. De een heeft nou 
eenmaal minder ondersteuning nodig dan de ander en een maatwerkvoorziening kan juist ook veel 
meer zorg inhouden dan men nu krijgt. Een aanbesteding zoals nu gedaan kan ruimte geven voor 
nieuwe spelers en dat is ook gebeurd. Een nieuwe speler kan op zijn beurt weer ruimte geven, de… ik 
moet even een glaasje water… 
 
De VOORZITTER: Ja. 
 
Mevrouw KOENRAAD: Ja, excuus wacht even hoor. Nieuwe medewerkers een kans geven, 
bijvoorbeeld jongeren niveau II die nu te weinig kans hebben om ook echt aan de slag te gaan. Deze 
mensen hebben we over een tijdje, zeg maar over vier, vijf jaar, heel hard nodig om de vacatures die 
tegen die tijd ontstaan op te vullen van de oudere medewerkers die dan met pensioen gaan. En als ze 
nu niet kunnen starten dan verliezen we ze misschien aan andere sectoren. Ja, dit is echt wel heel 
vervelend. Wel een hele grote verandering dit en zorgelijk dat er zoveel onrust is ontstaan. Vooral voor 
onze oudere inwoners die minder flexibel zijn geworden en bang zijn hun vertrouwde hulp te verliezen. 
Daarom zou deze verandering zorgvuldig begeleid moeten worden. En dat is niet helemaal goed 
gegaan. Ook organisaties zelf hebben soms onrust veroorzaakt en dat was niet nodig geweest als er 
duidelijk gecommuniceerd was. Het college had veel duidelijker moeten maken waarom wij deze 
beweging maken. In veel gemeenten is het gelukt om deze overgang gewoon soepel te doen en 
nieuwe organisaties zijn bij enkele gemeenten juist als helden binnengehaald om failliete 
zorgorganisaties te ondervangen. Dus het kan eigenlijk wel bedoelt GroenLinks te zeggen. Er is nu 
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een hele rare politieke situatie ontstaan. De SP die ooit de gedoodverfde spreekbuis was van de 
betogers die nu beneden, die wij horen roepen en horen toejuichten. Ja, de SP was daar inderdaad 
eigenlijk altijd hun voorganger. Maar helaas er zit nu iets in die spreekbuis. GroenLinks wordt nu zoals 
andere oppositiepartijen opgezocht om hun spreekbuis te zijn. Maar die rol past ons eigenlijk niet zo. 
In ieder geval niet bij GroenLinks, want er zijn veel belangen, huidige medewerkers en huidige 
cliënten waar natuurlijk oog voor is maar ook toekomstige medewerkers of medewerkers van de 
toekomst en cliënten van de toekomst. En we hebben nou eenmaal afgesproken om te transformeren. 
Dus GroenLinks zoekt ook nu weer de nuance en laat zich niet voor een belang inspannen. Wel 
zonde dat deze transformatie niet de regie en toelichting en uitleg krijgt die ze verdient. Vertrouwen is 
eigenlijk een GroenLinks-woord. In de Commissie werd het ineens een SP-woord en dat klopt er hier 
natuurlijk niet aan. We hoorden het net ook eventjes. SP was van het controleren, van het zekere van 
het afbakenen van het bij het oude houden. Ontslagen waren ondenkbaar. Zorgorganisaties werden 
per definitie niet vertrouwd en marktwerking was iets slechts. Dus hier is iets vreemds aan de hand. 
En graag horen we van de wethouder een visie op dit verhaal. Nou, het gaat weer. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja gelukkig. Dank u wel mevrouw Koenraad. Ik kijk naar mevrouw De Beer van 
de fractie van de Roosendaalse Lijst.  
 
Mevrouw DE BEER: Dank u, voorzitter. Veel vragen, even zovele antwoorden. Veel informatie maar 
ook veel tegenstrijdige berichtgeving rond de aanbesteding van de HbHplus. De gunning is geschied 
en de onrust compleet. Nu komt het aan op het samenwerkend vermogen van de zorgaanbieders 
waarbij het belang van de cliënt centraal zou moeten staan. En daar gehandeld in dient te worden 
volgens de Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. De VLP refereerde daar al aan. 
We hebben vanuit verschillende kanten informatie gekregen die elkaar zoals ik zojuist eigenlijk al 
aangaf op punten tegenspreekt. Daarom heb ik aan de wethouder toch nog een paar vragen. En de 
eerste is: Zijn de zorgaanbieders met elkaar in gesprek met de intentie om tot een oplossing te komen 
in het belang van de cliënt en wat is uw rol daarin? Er werd al gesproken over het nemen van de regie 
hierin. En deze vraag stel ik ook eigenlijk in het verlengde van uw antwoorden op andere fracties 
waarin u een hoofdaanbieder en een reeds genoemde eventuele onderaanbieder uitnodigt voor een 
gesprek. En wij hopen dat u kunt antwoorden dat zij reeds aan tafel hebben gezeten. De 
keukentafelgesprekken zijn voor de Roosendaalse Lijst het startpunt van een goede zorg passend bij 
de cliënt. Ook wij hebben hierover wisselende berichten ontvangen. Kunt u bevestigen dat er tijdens 
deze gesprekken voldoende tijd en ruimte wordt geboden zodat de cliënt tot een weloverwogen 
ondertekening kan komen. En Roosendaalse Lijst wil ook haar controlerende rol goed oppakken. We 
hebben het daar in de Commissie al over gehad. De wethouder heeft meerdere momenten al 
aangegeven van een update, evaluatie, terugkoppeling genoemd. De update zou eind april zijn. Na de 
zomer de gezamenlijke bijeenkomst met zorgaanbieders. Een monitoring is genoemd. Wij zouden 
graag een volledige evaluatie zien maar dan zijn we alweer verder in de tijd in juli 2018. Maar 
aanstaande juli en mevrouw Van den Nieuwenhof van het CDA heeft dezelfde intentie heb ik 
begrepen om dan toch eens met elkaar te bekijken hoe de nieuwe werkwijze in zijn werk is gegaan. 
De stand van zaken, de uitwerking van de aanbesteding, zodat we eventueel daar nog op bij kunnen 
sturen. Dank u, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw De Beer. Ik ga naar de heer… Een vraag aan u van de heer 
Yap. Ga uw gang meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de Roosendaalse Lijst gaf aan in de introductie dat volgens de 
Roosendaalse Lijst de bal bij de zorgaanbieders ligt. Dat gaf u in de intro aan. Maar vervolgens vraagt 
u heel veel van de wethouder. Wat verwacht de Roosendaalse Lijst nu dat de wethouder de komende 
tijd moet gaan doen volgens u? 
 
Mevrouw DE BEER: Ik denk dat ik het in mijn bijdrage al gezegd heb. Ik heb gevraagd wat is zijn rol 
en de regierol, dus misschien moeten inderdaad mensen rond de tafel zitten. De tegenstrijdigheid van 
berichten verwart ons ook. Enerzijds horen we dat de hoofdaanbieder wel in gesprek is met de 
onderaannemer en anderzijds wordt dat weer in een andere krant of medium weerlegt. Dus ik wil 
graag van de wethouder nu in deze raadszaal horen hoe daar de stand van zaken van is.  
 
De heer YAP: Voorzitter, dank u wel. Tweede vraag nog los van de inhoud hebben we ook te maken 
met soms een politieke vraag. Een collegelid doet toezeggingen aan de gemeenteraad. PvdA is daar 
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in eerste termijn op ingegaan, VLP ook nog eens. Hoe kijkt u daar tegenaan als Roosendaalse Lijst. 
Toezeggingen zowel schriftelijk als mondeling gedaan voordat we aan deze ronde begonnen van 
aanbesteden, blijken nu achteraf niet helemaal te kloppen. Deelt u dat? 
 
Mevrouw DE BEER: U doelt daarmee op de keuzevrijheid? 
 
De heer YAP: Nou, voorzitter, volgens mij weet de Roosendaalse Lijst waar wij op doelen, dat zijn de 
toezeggingen die zijn gedaan ik meen uit mijn hoofd in november 2016, waarin de VLP een motie had 
aangekondigd en niet nodig had gelet op die toezegging van de wethouder waarin werd gevraagd van 
kunt u garanderen inderdaad die keuzevrijheid ten aanzien van de zorgaanbieders.  
 
Mevrouw DE BEER: De beantwoording geeft ook aan dat er altijd gebruik kan worden gemaakt van 
een pgb, dus als je daar niet uitkomt met je zorgaanbieder dan kan er altijd gebruikt gemaakt worden 
van een pgb. En dan is de keuze natuurlijk vrij.  
 
De VOORZITTER: Nog een kleintje. 
 
De heer YAP: Voorzitter, gaan we toch op inhoud. Nogmaals daar zit toch echt wel verschil in pgb en 
zorg in natura. Maar het gaat hier niet zozeer op inhoud maar nogmaals het vertrouwen 
gemeenteraad richting college toezegging mondeling, schriftelijk keuzevrijheid blijkt achteraf, u doelt 
er terecht op, toch wat genuanceerder en anders te liggen. 
 
Mevrouw DE BEER: De mogelijkheid is er maar misschien hebben wij dat ook inderdaad op een 
andere wijze geïnterpreteerd dat het echt hoofdaannemer-onderaannemers zou zijn. Daarom heb ik 
nu ook duidelijk aangegeven dat het prettig zou zijn als de zorgaanbieders met elkaar tot een 
overeenstemming zou kunnen komen waardoor dit wel zou kunnen plaatsvinden.  
 
De VOORZITTER: Meneer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dank u wel, voorzitter. De Roosendaalse Lijst verwijst in haar betoog naar 
allerlei onzekerheden, onduidelijkheden en onrust. En ik geloof dat iedereen het daar wel mee eens is. 
Maar kan de Roosendaalse Lijst voorbeelden noemen van zaken die nu inhoudelijk nu al fout gaan of 
die gegarandeerd in de opvatting van de Roosendaalse Lijst de komende maanden absoluut fout 
zullen gaan.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw De Beer. 
 
Mevrouw DE BEER: Ik denkt dat de informatie zo diffuus is en verschillend is dat we daar zelf ook 
even niet weten wie heeft het, wie rapporteert nu wat de stand van zaken is. Daar is mijn betoog ook 
op gebouwd dat wij nu van de wethouder in deze raadszaal horen hoe de stand van zaken is rond de 
hoofd- en de onderaanneming. We zijn ingebroken in een proces wat loopt tot juli.  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Dus de intentie van de Roosendaalse Lijst is dat er op dit moment in dit 
dossier er slechts een serieus probleem is en dat is het gebrek aan overzicht.  
 
Mevrouw DE BEER: Misschien zou u het zo kunnen zeggen. Er is onrust en die onrust die groeit en 
daar willen wij graag duidelijkheid in.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel nog? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoor u spreken bij keuzevrijheid over het pgb. 
Maar u weet net zo goed als ons als u zorg krijgt vanuit de gemeente dat is hetgeen iemand gaat 
leveren de hoofdaannemer van de wijk. Dan is dat omgerekend 22,10 euro voor die zorg, dat kost die 
zorg. En op het moment dat u een beroep doet op het pgb, moet u het zelf, helemaal zelf gaan 
regelen en niet iedereen kan dat. Maar u moet het helemaal zelf gaan regelen. Plus u krijgt maar 
15,50 euro om dat voor elkaar te krijgen. Een simpele belronde bij de meeste zorginstellingen leert dat 
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je al voor 19, 18, of 20 euro kwijt bent voor de zorg. Dus dan moet je altijd nog geld bijleggen en het 
nog eens zelf regelen. Vindt u dat een gelijkwaardige keuzevrijheid. 
 
Mevrouw DE BEER: Als ik het goed gelezen heb meneer Van Gestel is zoals u het schetst al 
achterhaald door een antwoord van de wethouder.  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, want de keuzevrijheid die u noemt is het pgb, want dat is 
namelijk de enige keuzevrijheid die beantwoord is. Want er is verder geen keuzevrijheid u moet het 
doen met wat Axxicom met u wil gaan doen. En of dat nou goed is of slecht is dat is geen vrijheid.  
 
Mevrouw DE BEER: Naar mijn mening kun je met een pgb de zorg inkopen waar je dat wenst.  
 
De VOORZITTER: Ja, maar goed. 
 
De heer VAN GESTEL: Laatste, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Laatste, kort. Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Dan weer zegt mevrouw De Beer de keuzevrijheid is voor mij wat de 
gemeente biedt Axxicom of het pgb. Ja, ik kan niet anders vaststellen. 
 
De VOORZITTER: Oké, mevrouw De Beer, dank u zeer. Ik ga naar de heer Emmen van de fractie van  
D66. 
 
De heer Emmen: Dank u wel, voorzitter. Bij het aantreden van wethouder Van Poppel wat het dossier 
HbHplus z’n eerste raadsvoorstel. Een raadsvoorstel dat om die reden enkele weken uitstel heeft 
gekregen om hem in de gelegenheid te stellen zich optimaal voor te bereiden. Bij de behandeling in 
de Commissie en raad toentertijd was D66 optimistisch over de uitvoering van de aanbesteding van 
HbHplus. We hadden het volste vertrouwen in de toezeggingen van wethouder Van Poppel voor wat 
betreft de borging van keuzevrijheid na het uitvoerig debat dat hierover in de Commissie gevoerd is. 
Inmiddels is gebleken dat deze borging niet bestaat in de doorlopen aanbesteding. Wellicht waren 
deze paar weken toch onvoldoende. Vooralsnog is D66 Roosendaal zeer ontevreden en is er van ons 
toenmalig vertrouwen weinig meer over. Ondanks de oproep tot vertrouwen van de wethouder heeft 
de gemeente juridisch gezien helemaal niets achter de hand om de nadrukkelijke wens tot 
keuzevrijheid van zowel cliënten als de raad tot uitvoering te brengen. Anders dan het voor het 
leeuwendeel van de cliënten totaal onhoudbare pgb hetgeen niet alleen leidt tot minder zorg maar dat 
ook zorgt voor veel administratief gedoe voor toch al kwetsbare cliënten. Daarnaast leidt deze 
aanbesteding tot veel onrust onder de werknemers waar het tot op heden in Roosendaal altijd goed is 
gegaan. En het keurig overnemen van vaste werknemers usance was onder de zorgaanbieders is het 
niet langer een zekerheid. Hoewel het noemen van bedrijfsnaam niet chic is weten we allemaal dat 
Axxicom hier de oorsprong van de zorgen is. Een nieuwe speler op de Roosendaalse hulp bij de 
huishouding markt wijkt tot nu toe af van de conventionele manier van werken. Hetgeen leidt tot meer 
onzekerheid onder werknemers en in potentie tot handeling in strijd met Wmo 2015. Dit brengt mij tot 
de volgende twee vragen aan de wethouder in een laatste poging als D66 Roosendaal geruststelling 
te vinden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle cliënten en medewerkers die vanavond geheel 
terecht opnieuw duidelijk hun stem hebben laten horen. Nummer 1, hoe kan de wethouder alsnog 
garanderen dat HbH-cliënten keuzevrijheid hebben binnen het beloofde aannemer-onderaannemer 
systeem en niet als laatste redmiddel alleen een pgb als optie hebben. Pakt de wethouder hier de 
regie? En 2, hoe kan de wethouder garanderen dat bestaande medewerkers in de regel met behoud 
van vast contract en desgewenst cliënt-werknemerband overgenomen zullen worden door de nieuwe 
zorgaanbieders in de markt. Ook hier is de vraag pakt de wethouder hier de regie? Even over het 
motievoorstel van de CDA, van het CDA. Het is een sympathieke motievoorstel, maar wat D66 betreft 
mosterd na de maaltijd. Dus het kan geen kwaad maar het lost op dit moment helaas niets op voor 
cliënt en medewerker. Tot zover, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Als ik het goed zie heb ik alle fracties nu gehad die 
aan hebben gegeven in eerste termijn het woord te willen voeren. Dat klopt. Dan betekent dat dat nu 
het woord is aan wethouder Van Poppel en daarna komen we terug voor de tweede termijn. 
Wethouder Van Poppel. 



 
 

Verslag raadsvergadering 6 april 2017     pagina 13 

 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Als raadslid en als wethouder van Roosendaal heb ik 
me er altijd sterk voor gemaakt dat iedere inwoner van onze stad die zorg nodig heeft dat die deze 
ook krijgt en dat blijf ik doen. In 2015 heeft deze gemeente bewust gekozen voor een nieuwe beleid, 
de HbHplus waarin elke inwoner standaard de aanvulling van lichte begeleiding op het basispakket 
van hulp bij het huishouden krijgt. Dat besluit was een grote verandering met grote consequenties. En 
om dat mogelijk te maken is vanuit de gemeente vorig jaar uitvoerig overleg geweest met 
zorgaanbieders om met elkaar te bespreken hoe dit vorm gegeven kon worden in de praktijk en wat 
daarvoor nodig was. Dit komt dus niet zomaar uit de koker van gemeente. Het leidde tot een 
aanbestedingsopdracht waarin de ambities en voorwaarden zijn samengepakt uit de gesprekken met 
de toenmalige zorgaanbieders. Het was aan de zorgaanbieders om in de aanbesteding uit de doeken 
te doen hoe zij dit beleid vorm dachten te geven en wat daarvoor nodig was. Sommige aanbieders 
deden dat erg goed, anderen waren minder succesvol. We hebben krachtige en duidelijke 
uitgangspunten opgesteld voor de HbHplus waar partijen in de aanbesteding aan moesten voldoen. Al 
deze punten samen en u kent ze allemaal, leiden tot een betere zorg voor onze inwoners die aansluit 
bij hun wensen en behoeften. Die staat niet voor niets bovenop. 2, meer tijd voor de zorgaanbieders 
om te innoveren, om te vernieuwen en zekerheid te bieden voor hun werknemers die elke dag keihard 
werken om die goede zorg in Roosendaal te bieden. En 3, wijkgericht werken dichtbij onze inwoners 
passend bij onze uitgangspunten van het voorliggend veld. Uiteindelijk is de aanbesteding gegund 
aan alle partijen die goede en realistische plannen hebben. Zij maken hun plannen en in de 
gesprekken duidelijk hoe zij deze uitgangspunten zouden realiseren. De gegunden hebben de 
uitgangspunten onderschreven, maar ook de voorwaarden die wij stelden aan de gunning. Vervolgens 
is deze drie aanbieders de noodzakelijk tijd en gelegenheid geboden om in gesprek te gaan met de 
huidige aanbieders over onderaannemerschap en overname van personeel. Deze gesprekken zijn nu 
nog gaande. Ik heb nogmaals de uitnodiging gedaan aan DAT om bij mij aan tafel in gesprek te gaan 
met Axxicom en maandag zitten wij weer aan tafel. Dus ik neem zeker de regie. In het belang van de 
cliënten en de medewerkers van zorgaanbieder DAT volg ik alle gesprekken tussen alle partijen 
nauwlettend. Er is tijd uitgetrokken om met de klanten die HbHplus indicatie hebben goede en 
nauwkeurige gesprekken te voeren, de keukentafelgesprekken. En er werd net al een scherts van 
gemaakt door de VLP, maar deze gesprekken geven de medewerkers van de gemeente ruimte aan 
de cliënt om met elkaar te bespreken welke vorm van hulp en welke vorm van begeleiding zij wensen. 
Die wens en behoefte van de cliënt is leidend. En de cliënten zitten niet alleen aan de tafel, het wordt 
niet afgeraffeld. De cliënten hebben zelf iemand gekozen om hen te begeleiden of ze krijgen deze 
hulp van een onafhankelijk begeleider. De afspraak is dat deze hulp en begeleider ook geleverd 
worden. De tevredenheid van de klant is leidend. Het onderwerp keuzevrijheid is meermalen gevallen. 
Wat wordt daaronder verstaan? 
 
De VOORZITTER: Even op dit eerste deel van uw betoog een interruptie van de heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb het woord afraffelen niet genoemd daar kunt 
u dus niet naar refereren. Waar wij een stelling hebben geponeerd en ik ga u een plezier doen en wij 
hebben een aantal gesprekken, zorggesprekken die op zijn genomen afgeluisterd, wij hebben ook 
rondgevraagd. Als iemand van de gemeente daar nu staat bij die cliënt thuis, die schrijft het op, die 
luistert, die vraagt die doet mee, geen probleem. Tot daar alles goed. Maar onderwijl dat gesprek 
bezig is, staat buiten al iemand van Axxicom en na een kwartier, twintig minuten, half uur hoe lang het 
ook mag duren, gaat de deur open meneer komt binnen en die zegt goh ik ga u zorg leveren. En dan 
zijn we precies op het punt waar we moeten zijn. De gemeente moet die zorgaanvraag onafhankelijk 
behandelen een beslissing nemen de cliënt de tijd geven om in overleg te treden met de 
zorgaanbieder en dan is de keuzevrijheid, mocht er geen klik geen match of geen adequate zorg 
worden verleend… 
 
De VOORZITTER: Uw vraag, uw vraag…   
 
De heer VAN GESTEL: Dan is het dus niet mogelijk, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Uw vraag is… 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter… 
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De VOORZITTER: Het is geen termijn. Uw vraag is? 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dan is het dus niet mogelijk de vraag, dan is het dus niet mogelijk 
om voor iets anders te kiezen dan dat op dat moment door Axxicom geboden wordt.  
 
De VOORZITTER: Nou, dat is eruit. Wethouder Van Poppel. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Ik zal er zo verder op terugkomen. Ik zal even mijn 
betoog afmaken, kom nu even terug op de keukentafelgesprekken. De tevredenheid van de cliënt die 
is leidend, zo zei ik het al aan het keukentafelgesprek. Het onderwerp keuzevrijheid is meerdere 
malen gevallen. Wat wordt daaronder verstaan? Verschillende mensen hebben verschillende beelden 
zoveel is duidelijk. Wat ik daaronder versta is elke cliënt heeft de keuze voor zorg in natura of een 
vergoeding in geld, het pgb. Men kan kiezen voor hulp vanuit hoofd- of onderaannemerschap of zelf 
inhuren. In de Commissie vatte raadslid Schijvenaars dit nog scherp samen en ja daar had ik direct ja 
op moeten zeggen. Dat deed ik niet en dat vind ik achteraf te betreuren want dat had direct veel 
helderheid gegeven. Maar keuzevrijheid is iets anders dan een ongelimiteerd aanbod aan 
hulpverleners die vervolgens de hele stad doorkruisen naar het volgende adres. Dat past niet in de 
gedachte van huishoudelijke hulp plus. Ik kies er nadrukkelijk voor dat de hulp zoveel mogelijk in 
dezelfde wijk of straat werkt, zodat de aansluiting bij wijknetwerken zo goed mogelijk kan worden 
georganiseerd.  
 
De VOORZITTER: De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, de wethouder verwijt bepaalde fracties hier in de gemeenteraad een scherts 
te geven over het beeld wat over dit dossier is geschetst. Maar ik mag de wethouder dan ook wel 
vragen om ook bij de feiten te blijven, want ook niemand heeft gezegd dat medewerkers in de 
thuiszorg door heel Roosendaal moeten sjezen. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Dat is een, dat heeft ook niemand gezegd maar dat is 
een constatering als je nu in dezelfde straat kijkt dan komen er drie, vier, vijf verschillende 
thuiszorgaanbieders over de straat, in dezelfde straat. Daar duid ik op. Ik ga even verder. 
Keuzevrijheid, ik herhaal het nog even, dan een ongelimiteerd aanbod aan hulpverleners die 
vervolgens door de hele stad gaan naar het volgende adres. Dit past niet in de gedachte van 
huishoudelijke hulp. Ik kies er nadrukkelijk voor dat de hulp zoveel mogelijk in dezelfde wijk of straat 
werkt, zodat de aansluiting bij wijknetwerken zo goed mogelijk kan worden georganiseerd. En dat is 
ook de consequentie voor de aanbesteding. Dat sluit aan bij de manier waarop wij in Roosendaal 
HbHplus optimaal willen invullen. Keuzevrijheid is dat de cliënt mag kiezen voor de hulp, dat de cliënt 
mag kiezen wat welke hulp hij wil aan aanbod en dat de cliënt mag kiezen voor de hulp die zij heeft. 
Maar ook dat de hulp mag kiezen of zij bij de cliënt wil werken of liever kiest voor een andere wijk of bij 
een andere werkgever of bij dezelfde werkgever blijft. Ik ga terugblikken op wat er de afgelopen twee 
maanden is gebeurd want daar heeft u ook om gevraagd rond HbHplus. En dat doe ik met de reden 
die ik aan het einde geef. De gemeente Roosendaal heeft een aanbesteding gedaan die verdraaid 
goed in elkaar zit en daar blijf ik bij. Na de definitieve aanbesteding hebben drie gegunde partijen vier 
maanden de tijd gekregen om de overdracht van cliënten en medewerkers goed te regelen. Daar 
zitten we nu dus middenin. Ik kijk nu naar de feiten zoals die bekend zijn en ik laat alle geruchten en 
suggesties voor wat ze zijn. Wat is nu de stand van zaken als het gaat om de medewerkers. TWB, 
Groenhuyzen Wmo en DAT zijn met elkaar in gesprek om de hulp in hun wijken te organiseren. 
Axxicom is volop in gesprek met mogelijk nieuwe medewerkers. De kans is groot dat er niet een 
medewerker wordt ontslagen, ook niet bij zorgaanbieder DAT. Als dat wel het geval zou zijn dan zoek 
ik samen met de aanbieders naar mogelijkheden voor bij- en omscholing, zodat zij snel elders in de 
zorg aan de slag kunnen. Maar nogmaals laat dit voorop staan, de geluiden die ik krijg zijn zeer 
hoopgevend. De hoofdaanbieders zelf verwachten dat zij eruit komen. Eind juni is deze puzzel gelegd 
en zoals toegezegd ga ik u daarover informeren. Ik realiseer mij dat de weg die wij bewandelen met 
elkaar een nieuwe is waar veel vragen zijn vanuit de raad en dat onrust daar een onderdeel van is. 
Maar wel moeten wij er met elkaar voor waken dat we geen paniek zaaien op grond van aannames 
die als waarheid worden verkondigd. Onrust is iets waar niemand wat aan heeft, zeker de betrokken, 
cliënten en werknemers niet en hun belang staat bij mij voorop. Ik vraag u dan ook vanaf deze plek 
met klem om u te laten leiden door de feitelijke situatie en niet door suggesties. Geef de drie 
gegunden tot juni de tijd om hun werk te doen en de overdracht goed te regelen. Geef alle betrokken 
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partijen de kans om het werk goed te doen zodat we per 1 juli klaar zijn voor 6 jaar goede zorg. Ik van 
mijn kant zit er bovenop en zal dat blijven doen om ervoor te zorgen dat alle afspraken worden 
nagekomen en in te grijpen als dat dreigt niet te gebeuren.  
 
De VOORZITTER: Een Interruptie van, who is first? De heer Van Gestel en daarna meneer 
Schijvenaars.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. U zegt in te grijpen daar waar nodig. In de gunning 
die is gedaan staan helemaal geen voorwaarden of, of stokken waarmee u kunt slaan zo gezegd als 
het spreekwoord zegt. Dus welke, waarmee gaat u ze dan confronteren als ze zich er niet aan gaan 
houden?  Wat is nu geregeld in die gunning? Wat u zegt dat grijp ik aan om toch af te dwingen dat 
hun doen wat ik hier nou zeg.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Poppel.  
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, zoals ik al heb gezegd in mijn betoog, de aanbieders 
onderschrijven de Code, de aanbieders die onderschrijven ook dat ze werken volgens cao. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, in de gunning zijn die twee criteria niet opgenomen. Als het gaat 
om dus uitvoerbaarheid van de aanbesteding dus als ze morgen daar ineens niet meer aan voldoen 
dan is dat geen enkel probleem. Want de aanbesteding is gegund en die gunning blijft recht overeind 
staan. Kortom het is een lege huls. U doet hier weer zand in onze ogen strooien. Door te zeggen u 
moet geen aannames doen, maar de feiten zijn de feiten het is een lege huls. En als ze zich er niet 
aan willen houden staan wij hier echt gewoon met vele lege handen en mensen op straat misschien 
wel zonder werk of zonder goede zorg. 
 
De VOORZITTER: Het is een opvatting. Ik heb niet echt een vraag gehoord, maar… 
 
De heer VAN POPPEL: Nee, nee voorzitter, ik concludeer hier dat de VLP mij verwijt dat ik van 
aannames uitga terwijl ze zelf de aanname hebben dat het niet goed gaat komen. Als we niet van 
aannames uit mogen gaan dan stel ik voor dat u dat zelf ook niet gaat doen.  
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als ik nou de wethouder goed beluister dan zegt hij dus met 
zoveel woorden zeker ook tegen de mensen die nu beneden zo onrustig zijn en regelmatig  
applaudisseren als de VLP wat heeft geroepen, dan zegt de wethouder feitelijk tegen die mensen u 
hoeft zich geen zorgen te maken wij zijn bezig met een overgangssituatie dat duurt nog een aantal 
maanden. U herhaalt vanavond opnieuw dat de cliënten en de leveranciers aan elkaar gekoppeld 
blijven als zij dat ook zo wensen. En u geeft zelfs de toezegging dat mocht er iemand uitvallen wat 
altijd kan natuurlijk in deze wereld dat u dan uw uiterste best doet om die mensen dan via herscholing, 
bijscholing alsnog, zeg maar in de zorg actief te laten worden. Dus daarmee zegt u eigenlijk van de 
onrust zoals die zeg maar wordt gecreëerd door de VLP is feitelijk gewoon een gekozen onrust van de 
VLP, maar niet gebaseerd op datgene wat feitelijk nu speelt. Heb ik dat een beetje goed samengevat 
vraag ik aan de wethouder. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VAN POPPEL: Zeker voor het eerste deel klopt dat.  
 
De VOORZITTER: Nou, dat is mooi. Mevrouw Van den Nieuwenhof.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder ik hoorde u net even kort 
zeggen ja eind juni informeer ik u. Maar ik heb echt expliciet gevraagd om een aantal aspecten in 
deze informatie, namelijk het behoud van werkgelegenheid. Hoe is dat gegaan? Kunt u daar dan iets 
over zeggen? Hoe zit het met die keuzevrijheid van cliënten? Zijn er cliënten die toch niet die keuze 
hebben kunnen maken of niet tevreden zijn en of er nog eventuele knel- en geschilpunten zijn. Die 
informatie daar heb ik expliciet om gevraagd en ik wil graag dat u daar nog iets over zegt dat u die 
informatie zult leveren omstreeks 1 juli. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
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De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, die informatie hoe het uiteindelijk allemaal uit is gelopen die 
krijgt u inderdaad 1 juni van mij, 1 juli ja, ja.  
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Dank u wel. Dus over de aspecten die ik net zo gevraagd heb. 
Dank u wel daarvoor alvast. Tweede vraag is, ik heb ook in mijn eerste termijn gevraagd om een 
reactie op de oproep aan wethouder neem de regie. Ik neem aan dat u wat u net zei als uit de 
gesprekken als straks blijkt dat of eerder blijkt afspraken niet worden nagekomen dan grijpt u in. Ik 
neem aan dat dat uw reactie is op de oproep neem de regie. 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, dat is het uiteindelijk zeker wat ik doe. Maar zover wil ik het niet 
laten komen vandaar dat we maandag ook weer om de tafel zitten met de aanbieders waar het nu nog 
wat schort. Voor de overige kan ik zeggen dat het proces voorspoedig verloopt en dat heel die extra 
ingrepen niet nodig zijn. Dus dat is, ik zit er bovenop. Elke week, wekelijks volg ik de gesprekken, de 
stand van zaken en dus dat doe ik al. Als het goed gaat dan valt er weinig over te melden buiten dat 
het goed gaat. En ik hoop, met u allen hoop ik dat dit proces zo snel mogelijk voorbij is en dat we niet 
hoeven te wachten tot eind juni maar dat we al eerder zo mogelijk al eerder kunnen aanmelden hoe 
het eruit komt te zien. Maar uiterlijk 1 juli weten we het 100% zeker. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja vooruit. Ja. Ik ben rond, rond. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Klein vraagje nog. Welke middelen heeft u tot uw beschikking om 
mee in te grijpen mochten de zaken niet naar wens verlopen.  
 
De heer VAN POPPEL: Nou, voorzitter, het maakt niet zoveel welke middelen ik heb. Ik heb middelen 
en die ga ik ook als het nodig is dan gaan we die ook benutten. 
 
De VOORZITTER: Interruptie van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, terechte vraag van mevrouw Van den Nieuwenhof, want die vraag had ik 
ook, ik stond achter haar. Maar wat zijn dan die middelen? Want u zegt geef ons de tijd. Kunnen we 
respecteren. U zegt dan dan zou ik eventueel kunnen corrigeren, afdwingen, ingrijpen. Maar welke 
middelen staan dan tot uw beschikking om de zaken dan op dat moment dus na afloop nog bij te 
sturen? 
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VAN POPPEL: Dank u wel, voorzitter. Waar het om gaat is dat de cliënt die hulp nodig heeft 
die krijgt zorg, daar gaat het om. En daar gaan we eerst van uit. Mocht het in het rampscenario wat u 
nu wederom aan het schetsen bent dan wat er dan kan is dat we desnoods als het echt van 
toepassing is dat dan de contracten ontbonden worden. Maar nogmaals ik heb op dit moment goede 
signalen dat dit zover niet hoeft te komen. Dat we er samen als volwassenen uitkomen. 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, bedoelt u met de contracten dat u de gunning die is gedaan dat u 
die gaat ontbinden? 
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, ik heb het over ontbinden van contracten. 
 
De VOORZITTER: Ja, nee dat is het antwoord. Ja, daar moet u het mee doen. 
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, het is een vrij simpele vraag. Maar als iedere keer de wethouder 
blijft wegduiken van een simpele vraag die al door drie fracties gesteld is dan legt hij zelf hier in het 
midden of het nu wel of niet waar is wat hij zelf bedoelt. En dat bedoelen wij dus met zand in de ogen 
strooien. 
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De VOORZITTER: Ja, maar luister eens u bent verantwoordelijk voor uw vraag en de wethouder is 
verantwoordelijk voor zijn antwoord. De heer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, u begrijpt dat wij niet graag spreken over dat soort maatregelen, contracten 
ontbinden. Maar kan de wethouder dan eens schetsen wanneer het zover komt.  
 
De heer VAN POPPEL: Voorzitter, nogmaals ik ben er al mee begonnen waar het om gaat is dat de 
cliënt zorg krijgt die hij nodig heeft dat willen we.  
 
De VOORZITTER: De wethouder wil… 
 
De heer VAN POPPEL: We gaan geen wat-als verhalen aftekenen over aannames over fictieve 
situaties. 
 
De VOORZITTER: Nee, we zijn inderdaad niet van het als-dan bestuur. Meneer Emmen. Nog een 
interruptie. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. De wethouder geeft aan in te grijpen op het moment dat de 
zorg niet geleverd wordt. Dat trekken we natuurlijk niet in twijfel. De vraag is hier alleen wat de 
wethouder feitelijk kan doen op het moment dat de afspraken zoals ze gemaakt zijn, de toezeggingen 
zoals ze gedaan zijn wat betreft de keuzevrijheid, wat betreft het behoud van de werkgelegenheid niet 
nagekomen worden. Wat zijn dan de middelen die de wethouder in kan zetten? 
 
De VOORZITTER: Ik heb de vraag al eerder gehoord, maar goed wethouder.  
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, het is dus eigenlijk u zegt het. Het lag op mijn lippen. Ik heb de 
vraag al eerder gehoord. Het zijn weer wat-als vragen. De gesprekken die nu zijn, die nu lopen zijn dat 
het goed gaat en dat we eruit gaan komen. 
 
De VOORZITTER: De heer Emmen nog een keer. 
 
De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Ik probeer het dan nog een keer. Bij verantwoord besturen 
moet men toch rekening houden met alle scenario’s. En ik mag er toch vanuit gaan dat de wethouder 
uitgaat van deze scenario’s. Wat zijn dan de dingen die de wethouder kan doen? 
 
De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, zeker houden we rekening met alle scenario’s dan gaan we niet 
dan pas opnieuw, dan pas verzinnen. Maar wat als het wel goed gaat? 
 
De VOORZITTER: Oké. Dit is de eerste termijn van de zijde van het college. Ik vind het een beetje 
onrustig en daar is totaal geen reden voor. Voordat ik overga tot de tweede termijn… Ik zie sommigen 
een gebaar maken wat ik vertaal als schorsing. Maar ik wil wel even zeker weten of dat klopt. Meneer 
Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, dat klopt. Vijf minuten? Nou, tien minuten? 
 
De VOORZITTER: Zeven en een halve minuut. Dan schors ik nu en dan hoop ik dat daarna in ieder 
geval de rust weer terugkeert in de plenaire vergadering. Ik schors tot een klein beetje 20.55 uur. 
 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren. Dames en heren, als u alvast allemaal wilt gaan zitten. Dat is al 
iets. Dames en heren, als u wilt gaan zitten en dan ook zou willen zwijgen. Het spijt me maar ja, 
kennelijk… Dan gaan wij weer een beetje met elkaar praten. Zoals ik gewoon ben te doen en de heer 
Van Gestel heeft zich nog even geëxcuseerd die komt er zo aan. Maar ik vraag het even ook aan 
anderen wat de schorsing nog heeft opgeleverd in termen van wat zinvol is om dat met elkaar te delen 
voordat we de tweede termijn in gaan. Worden er nog moties ingediend? Want dat is tot op heden 
toen niet het geval. Is er iets geschrapt of toegevoegd wat handig is om te weten in de tweede 
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termijn? Als dat niet het geval is, is dat niet het geval. Maar dan hebben we dat even geconstateerd. 
Mevrouw Van den Nieuwenhof. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja dank u wel, voorzitter. Ik reageer even op uw vraag of er 
moties worden ingediend. Ik heb een motie min of meer aangekondigd of aangegeven dat we dat 
overwogen. Nou, wij hebben dus gevraagd aan de wethouder om specifieke informatie op een aantal 
punten na afloop van alle keukentafelgesprekken, bij de start van het nieuwe maatwerksysteem en de 
wethouder heeft toegezegd dat te leveren. Dus die motie hoeven wij niet in te dienen. En dat gaan we 
dus ook niet doen. 
 
De VOORZITTER: Oké, dat is het concept blijft dus het concept en is niet meer aan de orde. De heer 
Van Gestel.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja, wij hebben een motie in voorbereiding en klaar dus we willen hem graag 
indienen. 
 
De VOORZITTER: Oké, anderen nog wat u zegt van laat ons dat even plenair delen voordat ik aan uw 
tweede termijn begin. Nee? Oké, dan gaan we het allemaal zien en beleven. Ik kijk eerst naar de 
fracties die in eerste termijn het woord niet hebben gevoerd of zij behoefte hebben aan een tweede 
termijn. Ik kijk even naar de fractie van de SP, mevrouw Heessels ga uw gang. Heeft u behoefte aan 
een tweede? Ja, dat is vanaf katheder, ja.  
 
Mevrouw HEESSELS:  Dank u wel, voorzitter. De SP heeft zich samen met zorgmedewerkers altijd 
hard gemaakt voor goede zorg voor bewoners van Roosendaal met het streven hen zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen laten wonen in hun eigen woonomgeving. Dat deden we, dat doen we en dat 
zullen we blijven doen. De SP is van mening dat de nieuwe manier van werken dit mogelijk maakt. Er 
is door verschillende fracties aangegeven dat communicatie, informatie en regie werd gemist. De 
wethouder heeft hier vanavond een helder en feitelijk verhaal gehouden over de stand van zaken wat 
de SP betreft. We hebben zojuist van de wethouder gehoord dat zorgaanbieders nadrukkelijk zijn 
betrokken bij de totstandkoming van uitgangspunten voor de aanbesteding van de HbHplus. De 
uitgangspunten voor de aanbesteding zijn de punten waar de SP steeds nadrukkelijk naar heeft 
gestreefd: Goede zorg op maat, dichtbij de bewoners, aansluiten bij hun wensen en behoeften en 
gesteund door de zorgaanbieders die meedenken en meedoen in deze ontwikkelingen. Wijkgericht en 
kleinschalig werken met en door inwoners, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers dichtbij 
cliënten zoals bedoeld in het voorliggend veld. Met name het laatste punt mogelijkheden scheppen 
voor een wijd netwerk en samenwerking vindt de SP belangrijk. En wij denken dat dit bijdraagt in een 
veilige en een levensbestendige leefomgeving. We hebben de wethouder horen zeggen dat de 
wensen en behoeften van de cliënten leidend is. Tevredenheid van de cliënten een belangrijke factor 
is en dat dit wordt gemeten en wordt gevolgd. De wethouder heeft eerder al toegezegd de raad te 
informeren over de bevindingen uit de KPI’s, de kritieke prestatie-indicatoren die ook gericht zijn op 
tevredenheid van cliënten en heeft toegezegd de raad te informeren. De SP heeft daarom geen 
behoefte om daarnaast te zorgen dat we als raad extra op de hoogte gesteld worden. De 
zorgaanbieders zijn in het voortraject betrokken bij hoe de beste zorg in het nieuwe beleid vorm 
gegeven zou kunnen worden. Ze hebben meegedacht en ze hebben met elkaar gesproken over hoe 
HbHplus zorg voor hun cliënten en medewerkers het beste eruit zou kunnen komen te zien. En daar is 
uitgekomen dat er mogelijkheden zijn voor keuzevrijheid zoals de wethouder aangaf. En die 
aansluiten bij het beleid dat is gericht op wijkgericht werken met wijknetwerken en dat vindt de SP 
belangrijk. Dank u wel, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Een vraag voor u van de heer Yap. 
 
De heer YAP: Ja, voorzitter, de SP stuitert altijd heen en weer als er onrust was onder medewerkers 
van de thuiszorg en onze inwoners, cliënten die gebruik maakten van de thuiszorg. Nou in de 
Commissie hield u al een volstrekt ander verhaal. Vanavond weer. Wat is voor u nou het 
belangrijkste? U scharen achter uw SP-wethouder of opkomen voor de medewerkers in de zorg en de 
cliënten in de zorg. 
 
De heer HEESSELS: Wij als SP herkennen ons niet in het heen en weer schuiven.  Wij staan voor de 
beste zorg, wij staan voor goede zorg. Wijkgericht, cliëntgericht en dat is voor ons belangrijk.  
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De heer YAP: Voorzitter, voor de SP begrijp ik dus is er dus totaal geen reden om onzeker te zijn of 
die onrust die er nu is is volstrekt overbodig.  
 
Mevrouw HEESSELS: We zien de onrust die kunnen we niet ontkennen, maar we zitten nu middenin 
een traject. Wij zijn bezig, de hele procedure is in gang. Er wordt zorgvuldig gehandeld naar de 
mening van de SP. Dus wij vinden dat het, ja wij vinden het nu geen, niet nodig om daar verder in de 
onrust in mee te gaan.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dank u wel. Ja.  Ik sondeer even bij de fractie van de VVD 
behoefte aan een tweede termijn? Ja? En dan de heer Schijvenaars daarna. De heer Van den Beemt. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dank u wel. Vanavond is er opnieuw een hoop onrust 
georganiseerd, niet alleen omdat we in een enorm ingewikkeld proces zitten wat wel vaker voor onrust 
kan zorgen. Maar ook omdat de een of de ander probeert om te profiteren van de onzekerheid. Simpel 
voorbeeld wat doet het college als de aanbieder zijn woord niet nakomt. Nou, iedereen weet wat je 
dan doet. Dan zeg je we kunnen je contract ontbinden. Maar dat wilt u even niet horen vanavond. 
Voorzitter wij horen die onrust, we horen dat gebeuren, we parkeren dat even en we kijken gewoon 
weer eens naar de groep waar het primair om gaat. Twee groepen waar het primair om gaat, de 
cliënten en de mensen die hen helpen. De VVD vindt goede en een prettige huishoudelijke hulp 
enorm belangrijk. Het staat buiten kijf dat deugdelijke zorg bereikbaar moet zijn voor alle inwoners van 
Roosendaal en de dorpen. En wij als VVD maken ons daarom net als vrijwel iedereen hier hard voor 
de cliënten die kwalitatieve zorg horen te krijgen. En voor de medewerkers die vol passie in de 
huishoudelijke hulp werken en dat allemaal uiteraard volgens de Code marktverantwoordelijk gedrag. 
In de Commissievergadering van twee weken geleden heeft de wethouder antwoord gegeven op een 
heleboel vragen schriftelijk en mondeling en zojuist weer. En de VVD vindt het belangrijk dat de banen 
van de huidige hulpverleners zo min mogelijk onder druk komen te staan. De wethouder heeft de 
vorige keer al toegezegd dat scherp in de gaten te houden en zojuist horen we hem zelf zeggen dat er 
een kans is dat alle banen behouden blijven. Een kans. De VVD is voor kansen. De VVD vertrouwt de 
wethouder hier volledig in. Daarnaast heeft de heer Van Poppel aangegeven dat de keuzevrijheid van 
cliënten over een zorgaanbieder gewaarborgd is. Het werkt als volgt: Iedereen kan en mag een 
persoonsgebonden budget gebruiken om zelf zorg te organiseren. En lukt dat om wat voor reden dan 
ook niet dan zorgt de staat voor u via de aanbieder die nu via een aanbestedingsprocedure niet als 
aardig of oké maar gewoon simpelweg als beste uit de bus gekomen is. Tot slot, de wethouder heeft 
aangegeven voortdurend met de zorgaanbieders aan tafel te zitten om het verloop van het proces te 
controleren. De VVD gaat ervan uit dat de wethouder erop toeziet dat de zorgaanbieders hun 
maximale inspanningsverplichting nakomen. Samengevat de wethouder zit bovenop het proces, heeft 
de regie, zo weinig mogelijk gedonder met de banen van onze hulpverleners, goede en deugdelijke 
zorg en keuzevrijheid voor de cliënten. Wij kijken uit naar de eerste resultaten van dit proces. Dank u 
wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van den Beemt. Ik ga naar de fractie van de Nieuwe 
Democraten, de heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ik kan mij volledig aansluiten bij het betoog van mijn collega van 
de VVD. Ik sta hier als fractievoorzitter van de Nieuwe Democraten, maar ik sta hier ook als zoon van 
mijn ouders. Mijn ouders zijn 80+ ik ben enig kind en mijn ouders hebben hulp nodig, hebben zorg 
nodig. Een aantal jaren geleden deden zij een beroep op de thuiszorg en de thuiszorg werd geleverd 
en dat was een dame die mijn moeder nog nooit had gezien. Ze wist niet of ze goed was of slecht of 
dat het bij haar paste. En die mevrouw ging aan de slag en na een aantal weken vond mijn moeder 
dat het toch niet helemaal paste. Ze wilde andere betere zorg hebben in die thuissituatie. Dus dat 
meldde ze en er kwam vervolgens weer iemand langs om het daar over te hebben van wat wilt u dan 
precies en dat heeft geleid tot een andere medewerker. En dat gebeurde overigens nog een keer. 
Maar op dit moment heeft mijn moeder een geweldige kracht, mijn vader ook natuurlijk. En ze zijn 
dolgelukkig en het gaat prima met ze. En ja ze kregen ook van de week een brief van de gemeente 
Roosendaal we komen bij u langs voor een keukentafelgesprek. Ik meen 18 april. En natuurlijk is dat 
ook weer spannend voor mijn moeder en mijn vader. Wat betekent dat? Gaan er dingen veranderen? 
En natuurlijk vraagt ze dan aan mij Ton, Tonnie zegt ze dan wat vind jij ervan want jij zit in de 
gemeenteraad. En dan zeg ik van ja ma dat weet ik ook niet. Maar je moet ook vertrouwen hebben in 
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de gemeente zelf. Ik heb mee besloten in de aanbesteding op hoofdlijnen. Dat is mijn rol, dat is mijn 
taak. Ik ga niet aan die keukentafelgesprekken meedoen als raadslid. Ik ga niet discussies voeren als 
stel nu dat er een kracht komt die wellicht een alcoholprobleem heeft. Wat gaat u dan doen? Mijn 
moeder en ook ik hebben er vertrouwen in dat dat professionele organisaties zijn die ervoor staan 
omdat die worden aangestuurd ook door ambtenaren die nu hier vanavond ook aanwezig zijn. En ook 
onder verantwoordelijkheid van een wethouder. En zo werkt dat in deze wereld. Gaan er dingen 
veranderen ook voor mijn ouders? Vast en zeker. Want de kracht die ze nu hebben heeft ze daar de 
eeuwigheid recht op? Nee, natuurlijk niet. Die mevrouw zegt misschien ook wel over een aantal 
maanden van ik ga iets anders doen, of ik heb een nieuwe baan gekregen of ik ga verhuizen. Er is 
voor niemand zekerheid. Er is voor niemand continuïteit. De wereld verandert van iedereen. En als er 
dan hier in deze gemeenteraad partijen zijn die alleen maar terugkijken en hard gaan stampen van het 
moet zo blijven zoals het altijd was. En daar kan zoveel fout gaan, voorzitter, dan ben je als partij ben 
je alleen maar onrust aan het zaaien en dan krijg je straks storm over je heen, voorzitter. En dat is 
onverantwoordelijk bestuurlijk gedrag hier in deze gemeenteraad.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap heeft een interruptie. 
 
De heer YAP: Voorzitter, Tonnie of Nieuwe Democraten, ja ik, de PvdA-fractie is het eens met het 
inhoudelijke betoog. Tuurlijk over die aanbesteding is van alles te zeggen. Maar voor de PvdA-fractie 
stond en staat nog steeds centraal dat wij in de rol van gemeenteraad richting college moeten kunnen 
vertrouwen op toezeggingen die worden gedaan zowel mondeling, schriftelijk. En daar, voor ons gaat 
het daar vanavond met name om. Ik heb de wethouder daar tot op heden nog niets over horen 
zeggen, maar u deelt toch dezelfde visie daarop dat als er voorafgaand aan welk traject je ook ingaat 
een mondelinge, of vragen stelt en mondelinge toezegging krijgt, een schriftelijke toezegging krijgt dat 
de verantwoordelijke wethouder die toch gewoon moet nakomen. 
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, als het college een contract tekent dan moet het worden 
nagekomen. En als een college een wethouder hier in deze ruimte een toezegging doet dan moet die 
worden nagekomen. En als u aan mij vraagt heeft wethouder Van Poppel het altijd even handig en 
slim gespeeld dan zeg ik ook nee dat had beter gekund. Absoluut. Maar toen we in de Commissie 
expliciet hebben gevraagd wat betekent het nu met die keuzevrijheid toen had hij een klip en klaar 
helder antwoord. En dat heeft hij vanavond ook weer herhaald. En voorzitter, dan moeten we daar ook 
op kunnen vertrouwen. We zijn bezig in dat veranderingstraject, de gesprekken vinden nu plaats. En 
als inderdaad over drie maanden blijkt dat wethouder Van Poppel en daarmee het hele college heeft 
verzaakt, natuurlijk trekken wij dan niet de gele kaart. Dan trekken wij de rode kaart. Uiteraard, dat 
doet iedereen. Maar we gaan toch niet nu vanavond een gele kaart trekken omdat misschien over 
twee, drie maanden de wethouder wellicht een overtreding begaat. Of dat hij in een buitenspelsituatie 
loopt. Beste mensen, hou toch alsjeblieft op met die flauwekul en ik doe een klemmend beroep ook op 
de VLP. Hou toch op met alleen maar te roepen van maar stel dat wat er allemaal fout kan gaan. Doe 
nou niet net alsof de VLP het alleenrecht heeft op als er protest is in de samenleving. Ik geloof dat 
iedereen hier in deze gemeenteraad het beste voor heeft met de stad en niet alleen maar de VLP.  
 
De VOORZITTER: Een interruptie van ja hoe kan het anders, de heer Van Gestel van de VLP. Ja. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. U doet net alsof wij  hier Sodom en Gomorra 
hebben gesproken. Wij hebben de feiten voor u uitgelegd. Ja, voorzitter, er ontstaat hilariteit hier in de 
zaal. Ik weet niet waarom, maar… 
 
De VOORZITTER: Nee, nee, nee, nee, vervolg uw betoog.  
 
De heer VAN GESTEL: Als u… ja, voorzitter, nou begrijp ik er niets meer van wat gaan wij nu doen 
voorzitter? Oké. Meneer Schijvenaars schetst een heel negatief beeld over de VLP. Maar heeft 
meneer Schijvenaars dan de aanbesteding, de gunning die daar dus uit voortvloeit gelezen? En heeft 
hij daarin nu feitelijk vastgesteld wat de ontbindende voorwaarden zijn voor die aanbesteding?  
 
De VOORZITTER: De heer Schijvenaars. 
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De heer SCHIJVENAARS: Kijk als ik ja zeg, dan zegt de VLP van u heeft het niet begrepen. Als ik nee 
zeg, dan zegt de VLP van ja zie je wel. Ik bedoel het heeft geen zin om met de VLP een debat te gaan 
voeren, want u komt alleen maar met een mening gebaseerd op allerlei aannames. U denkt dat 
argumenten sterker worden als u harder gaat praten of als u veel gaat praten. Dat is niet zo. 
Argumenten die deugen die zijn gebaseerd op feiten en wel feiten die voor ons allemaal feiten zijn. 
Niet alleen maar de VLP-feiten, want dat is heel vaak zijn dat nepfeiten. Goed gaat u verder.  
 
De VOORZITTER: Nou ja dat, misschien dat de voorzitter ook nog iets vindt, Tonnie. Nou, nog een 
kleine interruptie nog van de heer Van Gestel, want wij gaan niet zelfstandige termijnen inbouwen.  
 
De heer VAN GESTEL: Nee, voorzitter, dank u wel. Kijk eerst zegt de heer Schijvenaars de VLP roept 
heel veel. Vervolgens begint hij heel hard te roepen, dus het is allemaal aan meneer Schijvenaars 
vanavond. Wat hij van ons vindt moet hij vooral zelf bij zich houden. Waar het ons om gaat, voorzitter, 
in alle ernst is dat in de aanbesteding en in die gunning geen ontbindende voorwaarden zijn 
opgenomen waaronder je hem kunt ontbinden omdat je het niet eens bent met bijvoorbeeld de 
keuzevrijheid en het overnemen van personeel. En u kunt niet ontkennen dat de onrust de afgelopen 
weken gebaseerd is op het niet willen overnemen van personeel. We lezen ineens in de krant dat dat 
misschien wel kan. Dat levert onrust meneer Schijvenaars. U zou er recht aan doen om hier ook te 
zeggen dat u van de wethouder expliciet echt wil horen wat nu die toezegging, wederom een 
toezegging inhoudt dat je het contract kan ontbinden. U vraagt daar niet naar. U bent misschien niet 
geïnteresseerd in wat er in de zorg gebeurt maar wij wel. Dus wij willen dat wel graag weten. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, deze vraag is al herhaaldelijk gesteld. De wethouder heeft al 
herhaaldelijk aangegeven dat als het inderdaad niet helemaal wordt voldaan aan datgene wat is 
afgesproken vanuit die aanbesteding dan zal hij als het uiteindelijk moet, uiteindelijk moet zal hij dan 
overgaan tot ontbinding van het contract. Ik bedoel hoe meer helder wil de VLP het hebben. Moet ik 
het nog een keer vertellen? Ik zal het nog een keer vertellen, speciaal voor de VLP.  
 
De VOORZITTER: Nou, nou ja… 
 
De heer SCHIJVENAARS: Speciaal voor de VLP. 
 
De VOORZITTER: Ik kijk ook even naar het klokje, want we hebben nog een Commissievergadering. 
Ja? 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. Als u een gunning opzegt met een reden dat 
bijvoorbeeld aan de keuzevrijheid niet tegemoet is gekomen, wat niet in de gunning staat opgenomen 
als verplichting dan dient u dus gewoon de rest van de contractperiode schadeloos te stellen aan de 
partij van wie u hem opzegt. Dat betekent dat als ze zich niet aan de wens houden van de gemeente 
Roosendaal, de wens dan is feitelijk de enige optie contract opzeggen en miljoenen betalen. Kijk 
meneer Schijvenaars daar staan wij niet voor. Wij staan voor goede zorg en het niet hoeven opzeggen 
van contracten. Als het contract had gedeugd hadden we een andere discussie gehad. Daar hoor ik u 
niet over. 
 
De heer SCHIJVENAARS: Voorzitter, ja, ik heb wel eens voor de klas gestaan daar moest ik vaak ook 
dingen drie keer uitleggen. Deed ik het vaak op drie verschillende manieren. Ik ga het nu nog een keer 
doen. In het contract daar is opgenomen dat er moet worden voldaan aan een aantal kwaliteitseisen. 
Kijkt u even naar het contract alstublieft en daar staat gewoon in wat dat allemaal inhoudt. En op het 
moment dat er niet wordt voldaan dan zal de wethouder zeggen van beste partij kom eens even langs 
want we hebben iets afgesproken en u komt de afspraken niet na. En dan ga je kijken, dat doe je dan 
in een volwassen wereld. Dan ga je kijken of je het kunt oplossen. En natuurlijk gaat het af en toe 
eventjes op en neer. En als er inderdaad sprake is dat het duurzaam niet kan worden opgelost dan ga 
je als een volwassen partijen ga je uit elkaar. Dat is de route en de route van de VLP, voorzitter, u 
moet het echt allemaal zelf weten. Ik begrijp vanavond werkelijk niet wat u nou denkt te bereiken 
behalve dat u geloof ik drie keer of vier keer applaus heeft gekregen van mensen die heel bezorgd 
zijn. Deze mensen die zijn bezorgd ja. Die zijn net zo bezorgd als mijn ouders, die zijn ook bezorgd en 
wat doe ik dan als een volwassen zoon. Dan ga ik gewoon dat gesprek aan op een volwassen manier. 
En dan ga ik vragen wat is nou het echte probleem. Wat is nou precies afgesproken. Hoe kunnen we 
het oplossen met elkaar. En op die volwassen wijze komt je inderdaad tot de beste zorg. Want op 



 
 

Verslag raadsvergadering 6 april 2017     pagina 22 

diezelfde volwassen wijze haal je ook de onrust weg. En op diezelfde volwassen wijze laat je aan 
Roosendaal zien dat de inwoners nog steeds centraal staan en op diezelfde volwassen wijze zeg je 
ook tegen die mensen in de zorg die misschien hun baan kunnen gaan verliezen dan zeg je ook van 
de wethouder heeft ook vanavond uitgesproken dat hij meer dan zijn stinkende best zal doen voor 
herscholing, bijscholing om te zorgen dat u weer verder kunt. Dat is volwassen besturen, dat is 
volwassen politiek en dat is geen VLP-politiek met nepfeiten en een hoop ontzettend hard gebrul in de 
leegte van deze zaal, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Oké, dank u wel, meneer Schijvenaars. Dat waren de fracties die niet in eerste 
termijn als ik het goed heb het woord hebben gevoerd. Dan ga ik nu even terug naar de volgorde van 
de sprekers in eerste termijn en dan hoor ik wel of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik kijk even 
naar mevrouw Van den Nieuwenhof, fractie CDA, ja ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN DEN NIEUWENHOF: Ja dank u wel, voorzitter. We zitten nu middenin een proces om 
goede zorg, cliëntgerichte zorg in de wijken dichtbij de inwoners te regelen. Het CDA hoort de 
geluiden uit de samenleving. En die zorgen van de mensen en de cliënten en de werknemers die 
raken ons ook. Wij volgen het proces op de voet maar wij horen ook dat de wethouder er bovenop zit 
en alles volgt, alle gesprekken en dat hij ook wil ingrijpen als zaken niet naar wens aflopen. We 
hebben gevraagd om die extra informatie. We horen ook bijval van andere fracties dat ze die 
informatie ook nuttig vinden om dan wanneer het proces waar we nu nog middenin zitten is voltooid 
om dan de balans op te maken en om dan er iets van te vinden. Ik heb al eerder aangegeven dat we 
de aangekondigde motie dat we die niet hoeven in te dienen omdat de wethouder ons die gevraagde 
informatie heeft toegezegd. Tot zover.  
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Van den Nieuwenhof. De heer Van Gestel, fractie VLP. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, dank u wel, voorzitter. We beginnen maar met het belangrijkste in tweede 
termijn. Wij willen graag een motie indienen met de titel “Met hart voor de zorg” mede namens D66, 
Partij van de Arbeid en GroenLinks. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 6 
april 2017 gehoord hebbende de beraadslagingen over de aanbestedingen HbHplus. Constaterende 
dat het inkoop- en aanbestedingsproces HbHplus 2017 voor onrust zorgt onder de huidige gebruikers 
van hulp bij het huishouden. Het inkoop- en aanbestedingsproces HbHplus 2017 voor onrust zorgt 
onder de werknemers in de thuiszorg. Deze onrust tot op heden nog niet is weggenomen door het 
college van B en W. Het college van B en W zowel mondeling en schriftelijk een aantal zaken inzake 
het inkoop- en aanbestedingsproces HbHplus 2017 onjuist dan wel onvoldoende heeft voorgespiegeld 
aan onze inwoners en de gemeenteraad. Draagt het college van B en W op om volledige regie te 
herpakken in het dossier HbHplus 2017 en met de relevante betrokken partijen onder andere 
zorgaanbieders, cliëntenraden, werknemers, onderwijs in gezamenlijkheid in gesprek te gaan, waarbij 
centraal staat het borgen van de maximale keuzevrijheid en een werkgelegenheid in balans voor de 
thuiszorgmedewerkers van nu en in de toekomst. Besluit: Zijn afkeuring uit te spreken over het college 
van B en W, meer in het bijzonder wethouder Van Poppel over de wijze waarop hij tot op heden in dit 
dossier heeft gehandeld. Gaat over tot de orde van de vergadering namens VLP, D66, Partij van de 
Arbeid en GroenLinks.  
 
De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 heet “Met hart voor de zorg” en maakt onderdeel 
uit van de beraadslaging.  
 
De heer VAN GESTEL: Voorzitter, enige motivatie. De motie ligt natuurlijk niet op tafel omdat we dat 
leuk vinden of omdat we daarop uit zijn. De motie ligt op tafel juist omdat die toezegging die gedaan is 
vorig jaar november niet gerealiseerd is. En zojuist hebben we weer een toezegging gekregen vanuit 
de zijde van het college. Wederom een toezegging. Dat is iets te mager gelet op wat u in november 
heeft toegezegd. Wij vragen u dan ook expliciet om aan te geven wat volgens u ontbindende 
voorwaarden zijn als u het contract wilt opzeggen en wat u en hoe u daartoe komt. En ik refereer aan 
de vragen van de collega van D66 in de interruptie daarstraks in eerste termijn van de zijde van het 
college.  
 
De VOORZITTER: Mevrouw Oudhof. 
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Mevrouw OUDHOF: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst ja ik denk dat meneer Van Gestel en 
misschien ook die anderen dan bij de termijn van de wethouder op de wc gezeten heeft, want alles 
wat u hier zegt heeft de wethouder eigenlijk in zijn termijn gewoon aangegeven. En ja u heeft het 
misschien niet gehoord dat zou kunnen. Maar wat mij dan bijzonder zo opvalt en dat was ook mijn 
eerste interruptie aan u die glazen bol weet u nog? En weer staat het erin in de toekomst. U kijkt 
alweer in de toekomst. Ziet u wel u gebruikt een glazen bol, want ook nu zegt u thuiszorgmedewerkers 
moeten altijd hun werkgelegenheid behouden ook in de toekomst. Nou, meneer Van Gestel hoe gaat 
u dat doen? Kunt u iets zeggen over tien jaar? 
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zo waar ik niet op de wc heb gezeten, heeft u wel een leesbril 
nodig, want dat staat er niet.  
 
De VOORZITTER: De heer Van den Beemt, interruptie. 
 
De heer VAN DEN BEEMT: Ja, dank u wel, voorzitter. Even los van het feit dat er een paar keer acties 
opgedragen worden die zojuist door de wethouder beschreven zijn waar hij al mee bezig is. Even los 
daarvan willen we best wel inhoudelijk naar uw motie kijken als u mij kunt uitleggen zo dadelijk op 
welke manier u het wel voor elkaar krijgt. En als u met iets anders komt dan daarstraks, ik sta ook met 
lege handen, als u met iets anders komt iets concreets dan gaan we serieus naar uw motie kijken. En 
u kunt het deze keer niet afschuiven op een ander. Want als u een ander verwijt dat die iets niet doet, 
dan wil ik van u horen hoe u het wel doet.  
 
De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 
 
De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, wat een spielerei hier vanavond. Er staat draagt op om de 
volledige regie te herpakken in het dossier HbHplus 2017 en met de relevante betrokken partijen in 
gezamenlijk in gesprek te gaan waarbij centraal staat het borgen van de maximale keuzevrijheid en 
werkgelegenheid in balans voor de thuiszorgmedewerkers van nu en in de toekomst. En daarbij 
moeten natuurlijk wel betrokken worden zorgaanbieders, cliëntenraden, de werknemers en het 
onderwijs. Daar heeft u uw antwoord.  
 
De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. Lucht, lucht, niets dan lucht.  
 
De heer VAN GESTEL: Ja goed, voorzitter, u kunt het lucht vinden. U stapt daar misschien overheen. 
Wij niet. Als in november wordt gezegd dat keuzevrijheid gewaarborgd gaat worden in de 
aanbesteding en hij staat er niet in, dat is geen nepfeit u kunt het allemaal nalezen. Het staat er niet 
in. Als wij de taak hebben als gemeenteraad en die nemen we toch hopelijk serieus om het college te 
controleren dat ze datgene doen wat wij ze hebben opgedragen, wat wij hebben besloten en het 
gebeurt niet dan is het toch mijn verantwoordelijkheid als raadslid om te zeggen tegen het college 
waarom heeft u dat niet gedaan. Legt u het eens uit. Als daar nou juist doordat het niet gebeurt is ook 
nog eens onrust ontstaat en terecht. Mensen zijn echt bang om hun werk. Mensen, de cliënten die zijn 
echt bezorgd wat er nu gaat gebeuren. Dat heet onrust dat vermelden wij ook. Dan kunt u toch van 
ons niet verlangen dat wij hier niet opkomen voor datgene wat wij als gemeenteraad met elkaar 
hebben afgesproken, hetgeen het college ons heeft toegezegd. Want als dat wel die toezegging wel 
effectief uitgevoerd was hadden we hier vanavond niet gestaan. Als u dat gebakken lucht noemt, als u 
dat nepfeiten noemt dan is dat volledig voor uw rekening. Wij lezen de stukken, wij zien de feiten en 
wij hebben daarbij zorgen. En die zorgen willen we graag dat die weggenomen worden en daarom 
doen we voor de laatste keer een appel om echt aan te geven wat nu een ontbindende voorwaarde is 
in het contract. En ik refereer naar de vragen van de heer Yap en van meneer Emmen, van mevrouw 
Koenraad om dat te beantwoorden. En dat voorzitter in relatie uiteraard tot keuzevrijheid, overname 
personeel en natuurlijk ook het gestelde in de motie. Ja, ik kan het niet anders stellen voorzitter, dat is 
klip klaar en helder. 
 
De VOORZITTER: Ja maar de termijn is ook om. Dus dat komt mooi samen. Ik kijk naar de heer Yap. 
Geen behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw Koenraad? Ook niet. Mevrouw De Beer? Niet het 
geval. Meneer Emmen? Nee, niet? Ik kijk even naar wethouder Van Poppel, nog behoefte aan een 
reactie in tweede termijn? Ja? Ga uw gang.  
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De heer VAN POPPEL: Ja, voorzitter, onrust. En onrust zeg ik aan de PvdA die is ontstaan en die is 
gebaseerd op ongefundeerde berichten en ik baseer me met die uitspraak op mijn ervaringen in mijn 
wekelijkse gesprek met de zorgaanbieders en ontwikkelingen in de stand van zaken zoals we nu 
gaan. En dat is niet het verhaal wat ik van andere partijen hoor hier in deze zaal. Dan de motie “Met 
hart voor de zorg”, de titel spreekt me aan. Ik heb hart voor de zorg. Inwoners van  Roosendaal die 
krijgen de zorg die ze nodig hebben inclusief echte begeleiding. Dat gaan we op een nieuwe manier 
regelen in de wijknetwerken, ik heb het al gezegd in de eerste termijn. En daarmee komen we gelijk 
op het puntje wat hierin staat los van het feit eigenlijk wat u vraagt in uw motie dat ik dat al doe dat 
heeft u al kunnen horen als u wilt. Maar u vraagt om maximale keuzevrijheid en we hebben de 
discussie al gehad. Ikk heb u net al gezegd wat ik versta onder keuzevrijheid. U beweert dat ik heb 
gezegd en in de Commissie in november er is maximale keuzevrijheid. Ik heb gezegd er is 
keuzevrijheid. En u heeft net van mij gehoord wat ik daaronder versta. Kortom met deze nieuwe 
HbHplus zoals we die willen vormgeven in de wijknetwerken hebben we aangegeven dat we willen 
gaan veranderen. En u vraagt nu met deze motie, goed dat u gaat veranderen maar zorg wel dat alles 
bij het oude blijft. En volgens mij kunnen die twee niet samen. Nee, al wat bij het oude blijft in het 
kader van maximale keuzevrijheid voor de thuiszorgmedewerkers dat iedereen mag kiezen wie, wat, 
waar werkt en dat hebben we niet voor ogen niet met zoveel woorden in onze nieuwe opzet.  
 
De VOORZITTER: Meneer Yap. 
 
De heer YAP: Voorzitter, kan de wethouder duiden waarom hij zich nu nog steeds verder ingraaft in 
uw eigen gelijk. Want u stelt dat u iets heeft toegezegd in november maar dat zijn gewoon andere 
woorden als we het dan toch over nepfeiten moeten hebben. Gewoon andere woorden die letterlijk in 
een memo aan de gemeenteraad op papier staan gesteld. Dat kunt u toch niet ontkennen? Ik zou 
beter wat de heer Van Gestel heeft aangegeven net in zijn tweede termijn toch komen met een beter 
antwoord willen we de motie wel of niet indienen.  
 
De VOORZITTER: Wethouder. 
 
De heer VAN POPPEL: Ik wilde zeggen, de motie is al ingediend op dit moment, maar ik weet wat u 
bedoelt. Voorzitter, nogmaals we hebben gesproken over keuzevrijheid. Ik heb in de eerste termijn uit 
de doeken gedaan hoe we die keuzevrijheid gaan vormgeven en waar het om gaat in de gesprekken. 
Tijdens de keukentafelgesprekken we gaan bepalen welke zorg nodig is en dat krijgen de mensen. 
 
De VOORZITTER: Oké, laat Vrouwe Democratia haar werk doen. Dank u wel, wethouder Van Poppel. 
Wij zijn toe aan de sluiting van de termijnen, dat betekent dat we overgaan tot stemmen. Er ligt een, 
de motie voor motie nummer 3. Wil een uwer daar een stemverklaring over afleggen? Dat is niet het 
geval dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 3? Daarvoor hebben gestemd de fracties van 
de VLP, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. De motie is verworpen. 
 
8. Sluiting 
De VOORZITTER: Niets meer aan de orde zijnde sluit ik de raadsvergadering en ik kijk even naar de 
heer Janssen als voorzitter van de Commissie het is net over 21.30 uur. Zullen we dan 21.45 uur met 
de Commissievergadering beginnen? Het is aan u. 
 
De heer JANSSEN: Dat zullen we doen, voorzitter. 
 
De VOORZITTER: Ja. Vergadering gesloten. 21.45 uur Commissievergadering.    
 
De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.35 uur.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op  
20 april 2017. 
 
De griffier,                                                         De voorzitter, 
   


