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Onderwerp Dienstencheques

Betreft het een raadsvoorstet/ raadsmededeti ng

in de cyctus?

Ja, raadsmededeting 52-2:018 Dienstencheques

Beteidsterrein Wetzijn en Thuiszorg

Portefeuitlehouder wethouder Raaijmakers

Schriftelijke vraag

De fractie Burger Belangen Roosendaal heeft nog een aantal vragen over de dienstencheques

Vraag 1

Het inzetten van het leerwerkbedrijf van het ROC Kellebeek om specifieke vormen van WMO
ondersteuning te bieden lijkt ons een goed plan. Wij willen echter wel hiermee aan het College
vragen: welke garanties bestaan er dat de bedoelde leerlingen daadwerkelijk in staat zijn de
verantwoordelijkheden te dragen, die nu eenmaal komen kijken bij deze vorm van sociaal-
maatschappelijke diensWerlening?

Vraae2
Wij zouden graag duidelijkheíd willen hebben over de wijze waarop de ROC leerlingen als

dienstverlener zijn verzekerd tijdens hun werkzaamheden. Vallen zij onder de algemene
gemeentelijke vrijwilligersverzekering of zijn ze voor alle aansprakelijkheden verzekerd via het ROC,

of nog anders?

Vraag 3
Wij vragen ons af of er een klachtenregeling bestaat voor de dienstverlening door de ROC leerlingen
en wij zouden dan graag van het College willen vernemen hoe deze eruit ziet. Waar kunnen
afnemers van de dienstverlening terecht, mochten zij klachten hebben over de geleverde

dienstverlening, het uitblijven van de dienstverlening of een specifieke dienstverlener?

Vraas 4
Het College heeft besloten het budgetplafond voor dienstencheques voor het jaar 2O2O € 29500
kleiner te maken dan voor 2019. Dit is op het eerste gezicht merkwaardig, gelet op de eerder in deze
raadsmededeling gestelde taakstelling om de doelgroep alleen maar uit te breiden én gelet op de
forse toename van de begrote baten van de WMO maatwerkvoorziening HbH-plus (raadsbesluit van
3l januari 2OL9l, hetgeen alleen maar kan betekenen dat het College ook hier een toename van

afnemers van WMO voorzieningen verwacht.
Wij zijn ervan overtuigd dat niet al degenen die een WMO voorziening aanvragen daar de financiële
middelen voor hebben, zelfs niet met de hulp van de gemeentelijke Collectieve Zorgverzekering.
Wij zouden daarom graag willen weten: welke motivatie heeft het College gehad om het
budgetplafond voor dienstencheques per 2O2Oin te krimpen?

Namens de fractie Burger Belangen Roosendaal,

Selda Bozkurt



Wij beantwoorden de vragen als volgt,

1. De ondersteuningsvormen die vanuit de ROC studenten worden geboden en de daarbij
behorende veirantwoordelijkheden liggen in lijn met de dienstverlening waarvoor de
leerlingen worden opgeleid. Hierbij worden ze begeleid door docenten van het ROC.

2. De leerlingen zijn verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van het ROC

3. Klachten over geleverde dienstverlening lopen via de klachtenregeling van betreffende
dienstverlener. De klachtenregeling van het ROC is na te lezen op de website
https ://www. rocwb. nl/vrage n-ove r/klachten rege I ingen.

4. Tot 2018 ontving de gemeente middelen vanuit het Rijk voor de uitvoering van de
dienstencheques via de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT-

regeling). Omdat het college de wens had de dienstencheques te continueren, is bij de
kadernota 20L8 gevraagd structureel € 231.000 hiervoor beschikbaar te stellen. De hoogte
van dat bedrag ís gebaseerd op het bestedingspatroon van de jaren daarvoor (tot 2018).
De reden dat ervoor 2019 een hoger bedrag beschikbaar is voor de dienstencheques is dat
er nog middelen resteerden uit de decentralisatie-uitkering. Feitelijk is er dus geen sprake

van inkrimping van het budget.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

lnge Raaijmakers
Wethouder voorliggend veld


