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Schriftelijke vraag

ln antwoorden op eerdere vragen van de VlP-fractie (zie:37-2Ot8 Vraag en Antwoord VLP

aanvullende vragen topinkomens bij zorgaanbieders) heeft u aangegeven dat bij de zorgaanbieders
periodiek onderzoek plaatsvindt naar de feitelijke uitvoering van de opdracht en de beleving daarvan
om/bij de cliënten. U heeft aangegeven dat zaken als CAO, kwaliteit van de uitvoering en WNT
onderdeel uitmaken van dit onderzoek.

De VlP-fractie heeft hierover de navolgende vragen

1. Hoeveel periodieke controles hebben er inmiddels al plaatsgevonden?
2. Wat zijn de resultaten vanuit deze controles op de door u benoemde punten?
3. Kunt u deze onderzoeken en resultaten in afschrift aan ons doen toekomen?

Daarnaast heeft de VlP-fractie kennis genomen van nieuwe wetgeving die het aantal
administratieve procedures bij zorginstellingen kan verminderen waar het gaat om de WMO en
jeugdzorg (zie: 'Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten wmo en
jeugdwet').

Hierover heeft de VLP-fractie de volgende vragen

L. Kunnen in Roosendaal de drie aanbieders van huishoudelijke hulp: TBW, Groenhuyzen en
Axxicom, worden aangemerkt als een zorginstelling conform de richtlijnen die het Ministerie van
VWS daarvoor heeft opgesteld? Graag een toelichting waaruit dit blijkt.

2. Welke regeldruk vermindering voorziet u en wat gaan zorgmedewerkers en zorgontvangers hier
concreet van merken?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel



Wij beantwoorden deze vragen als volgt

Deel I

7. Hoeveel periodieke controles hebben er inmiddels al ploatsgevonden?
- Bij de beantwoording van de Raadsvragen van 13-08-2018, is u toegezegd dat mede als

gevolg van de bezwaarprocedure HBHplus, aan verschillende partijen gevraagd zal worden

om mee te denken over de inrichting van een onafhankelijk en uitgebreid

cliënttevredenheidsonderzoek, specifiek voor de HBHplus. ln het onderzoek zal ook

aandacht zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening. Sinds december 20L8 wordt

gewerkt aan het formuleren van de opdracht om een clienttevredenheidsonderzoek en

technische schoonmaakcontrole uit te voeren. Bij de uitwerking van de opdracht zullen

partijen die de belangen van cliënten behartigen betrokken worden. Denkt u aan o.a. KBO

en st. 'Met Hart voor de zorg'. Het onderzoek zal in de komende maanden plaatsvinden.

Een startdatum wordt momenteel gepland. Over de start, voortgang en bevindingen van

het onderzoek wordt u uiteraard geïnformeerd.

- Momenteel beraden we ons over de consequenties van de wijzigingen in de CAO

Verzorging Verpleging Thuisondersteuning. Zodra het college hierover een standpunt

heeft ingenomen, zullen wij u nader informeren.

- Wet normatisering topinkomens; de gemeente verwacht van de zorgaanbieder dat, in het

kader van een doelmatige besteding van betastinggetden, de strekking van de Wet

normering bezotdiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ook toegepast

zaI worden op de bezotdiging van topfunctionarissen van de zorgaanbieder en eventuele

ingeschaketde derden. Het contract HBhbptus is gestoten voor72 maanden. Periodiek,

eens per 2 jaar, wordt nagegaan of zorgaanbieders overeenkomstig de strekking van de

wet handelen. De eerste informatie zal in het tweede kwartaal van 2019 bekend zijn. U

wordt te zijner tijd geTnformeerd.

2. Wat zijn de resultaten vanuit deze controles op de door u benoemde punten?

Zie ontwoord vraag 7

3. Kunt u deze onderzoeken en resultaten in afschrift aan ons doen toekomen?
Zie antwoord vraog 7

Deel ll
1-. Kunnen in Roosendoal de drie aonbieders van huishoudelijke hulp: TBW, Groenhuyzen en
Axxicom, worden aongemerkt als een zorginstelling conform de richtlijnen die het Ministerie von
VWS daarvoor heeft opgesteld? Groag een toelichting wooruit dit bl¡jkt.

Dit wetsvoorstel gaat over het verplicht stellen van het gebruik van standaard digitaal
berichtenverkeer voor alle voorzieningen. Voor Jeugd en WMO wordt gewerkt met beveiligd
digitaa I berichtenverkeer.

2. Welke regeldruk vermindering voorziet u en wat gaan zorgmedewerkers en zorgontvangers
hier concreet van merken?

De voordelen van digitaal berichtenverkeer zijn:



a) De kans op het maken van fouten bij het handmatig verwerken van gegevens is groter dan

bij digitale verwerking van gegevens.

b) De beveiliging van digitale gegevens is uitstekend.

c) De snelheid en precisie in de verwerking van gegevens met betrekking tot het opstarten

van zorg, factureren en betalen ¡s groter dan bij handmatige verwerking.

d) Het verwerken van meldingen over 'de start van de zorgl en 'het einde van deze zorg'

worden direct verwerkt.

e) Gegevens over clíënten zijn actueel en direct zichtbaar voor zowel de zorgaanbieder als de
gemeente. Dit komt de dienstverleníng en passende ondersteuning aan cliënten ten
goede.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

lnge Raaijmakers

Wethouder vitale w'ljken en dorpen, openbare ruimte, welzijn en HBHplus

en

Klaar Koenraad

Wethouder d uu rzaa m heid, zorg, volksgezond heid en bestu u rlijke vernie uwing




