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Datum 18 juli 2017

Onderwerp HbHPlus

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft de volgende vragen over de Hulp bü het Huíshouden plus:

Vandaag konden w'lj in BNdeStem lezen dat Axxicom het probleem met de huishoudelijke hulp heeft
opgelost; De 49 Roosendaalse cliënten die met ingang van l julijongstleden geen huishoudelijke
hulp+ hebben ontvangen, zijn daar nu wel in voorzien.

1. Kunt u bevestigen dat de hierboven genoemde 49 Roosendaalse cliënten inmiddels huishoudelijke
hulp+ hebben ontvangen?

ln de commissíevergadering van 12 julijongstleden heeft de Roosendaalse Lijst aan de wethouder
gevraagd om proactíef contact op te laten nemen met de hierboven bedoelde 49 Roosendaalse
cliënten om er zeker van te zijn dat zij de huishoudelijke hulp+ inmiddels hebben ontvangen.

2. Heeft WegWijs inmiddels contact hierover gehad met de genoemde 49 cliënten?

ln het artikel in BNdeStem wordt aangegeven dat FNV voor ongeveer 60 cliënten een
bezwaar aan het voorbereiden is, ondanks dat de bezwaartermijn zou zijn verstreken.

3. Kunt u uw toezegging, in de commissievergadering van 12 julijongstleden bevestigen ,dat de
bezwaartermijn van 6 weken loopt per L juli 2Ot7 en niet reeds per 1 april 2OL7?

Namens de Roosendaalse L'rjst,

Yvonne de Beer en Charl Goossens



Wij beantwoorden deze vragen als volgt

1. Op woensdag 19 julijl. hebben we van Axxicom bericht ontvangen dat sinds eind vorige
week de capaciteít op orde is en inmiddels iedereen is ingepland. Een deelvan de 49
cliënten heeft vorige week hulp gehad en de overige deze week.

2. Wegwijs heeft nog niet alle 49 cliënten kunnen spreken, maar zijn hier wel mee bezig.
Men verwacht volgende week iedereen gesproken te hebben.

3. Wettelijk gezien geldt een term'rjn van zes weken na ontvangst van de beschikking om
bezwaar te kunnen maken.
Wij zullen echter alle binnengekomen zaken, of zaken die nog binnen komen tot 6 weken na
L iuli 2Ot7 als zodanig behandelen, te beginnen met een gesprek met de Wmo-professional.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Corné van Poppel

Wethouder Jeugd, Votksgezondheid, Wetzij n, 7org, Decentratisaties (coördinerend).


