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Datum: 15-12-2017 

Vragen art 40 RvO 

Door: Mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal) 

Onderwerp: Sociaal domein 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van de procedure bij de rechtbank afgelopen dinsdag, wil ik u de volgende vragen 

stellen: 

 

1. Waarom was de gemeente niet bereid de uren te bevestigen in een besluit? Als dat was 

gebeurd, was de procedure op dat moment ingetrokken, zo werd door de advocaat van 

mevrouw bevestigd. Tijdens de zitting werd door de gemeente verklaard dat er geen enkele 

discussie was over het aantal uren dat aan mevrouw was/is toegekend, nl 5,5 uur verdeeld 

over twee dagen; 

2. De advocaat van de gemeente verklaarde tegenover de rechter dat de zorgaanbieder de uren 

die aan mevrouw werden besteed, uitbetaald kreeg. De vergoeding aan de zorgaanbieder 

was op uur-basis. (uurtje/factuurtje). Wat de rechter de vraag ontlokte: als dan toch op uur-

basis wordt gecontracteerd met de zorgaanbieder, waarom dan niet vastleggen in het besluit 

aan mevrouw? Kunt u mij vertellen of dat inderdaad klopt? Is de beloning per uur of is het 

een contract waarbij wordt ingekocht voor een vast bedrag, waarbij het aan de 

zorgaanbieder is hoe de tijd te verdelen? Maw: op welke wijze wordt gecontracteerd? 

3. De herindicatie: tijdens de zitting werd mij duidelijk dat Bloemendaal elke twee jaar een 

herindicatie pleegt. In Haarlem schijnt het college daarvan te zijn afgestapt. Ik wil u vragen of 

u bereid bent die herindicatie te laten vallen voor ouderen. Het maakt de mensen enorm 

zenuwachtig. Ouderen die nu zorg krijgen worden niet beter met het verstrijken van de tijd. 

Kunt u mij uitleggen waarom het in Haarlem anders is geregeld dan bij ons? Wat is daarvan 

de reden? 

4. Ik wil graag weten wat er geregeld is t.a.v. de wet langdurige zorg. Mensen die in aanmerking 

komen voor een verpleeghuis, vallen tussen wal en schip. De zgn Zorgval, zie het programma 

De Monitor. Hoeveel mensen in Bloemendaal betreft dit en hoe vangt de gemeente dit op?  

5. De jeugdzorg: hoeveel kinderen staan op een wachtlijst en hoe lang moeten zij wachten? Ik 

zou graag een lijst willen zien (uiteraard geanonimiseerd) waaruit blijkt wat de huidige stand 

is. Ik er ijs aar het artikel i  de Groe e A sterda er: Ko  i  ja uari aar terug . Heeft 
Bloemendaal meegewerkt aan het onderzoek dat daarin is genoemd? Kunt u de raad de 

uitkomst verstrekken van wat u hebt aangeleverd? 

6. Jeugdzorg: hoe zit het met doorverwijzing van kinderen door de huisarts? Mag dat in 

Bloemendaal onbeperkt?  

7. Jeugdzorg: is er een plafond vastgesteld voor wat instellingen jaarlijks mogen declareren 

door de gemeente? 

8. Kunt u vertellen wat u aan de Jeugdzorg aan geld van het Rijk hebt ontvangen en hebt 

uitgegeven in 2015, 2016, 2017 (naar schatting/verwachting), 2018 idem? 

9. Herkent u het beeld dat in de Groene Amsterdammer wordt geschetst? Bent u bereid 

hierover het gesprek aan te gaan met de raad? Graag zou ik dit onderwerp willen agenderen.  

 

Mvrgr, 

Marielys Roos 

 


