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Geacht college en leden van de gemeenteraad, 
 
Op zaterdag 19 januari 2013 heeft de Cliëntenraad van Thuiszorg West Brabant (TWB)  kennis 
genomen van een artikel in BN DeStem waarin de problematiek betreffende de thuiszorg in de 
gemeente Roosendaal werd beschreven. Het artikel is als bijlage bij deze brief bijgevoegd. 
Ongetwijfeld valt er veel meer te zeggen over de inhoud van het artikel, maar de reactie van 
wethouder Jongmans van de gemeente Roosendaal roept vragen op en geeft  zorgen aan voor de 
cliënten van TWB. Het is de Cliëntenraad niet duidelijk op welke wijze de gemeenten die zorgen 
concreet gaan minimaliseren. In het genoemde artikel was wethouder Jongmans erg abstract 
daarover. 
 
De Cliëntenraad spreekt eveneens  zorgen uit voor de cliënten in het werkgebied van TWB. De 
Cliëntenraad is niet tegen een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering  van de 
thuiszorgactiviteiten. Het is ook legitiem dat de kostprijs beheersbaar blijft. Maar de Cliëntenraad is 
van mening dat een kostprijsbeheersing niet mag leiden tot  verslechtering van de dienstverlening 
aan de cliënten. De kwaliteit van de zorgdienstverlening dient het uitgangspunt  te zijn. Ook over 
de mogelijke personele consequenties van TWB maakt de Cliëntenraad zich zorgen. Graag 
verwijzen wij u daarvoor naar de website: www.wijzijndethuiszorg.nl. 
 
Daarnaast  hebben de Cliëntenraad signalen bereikt dat er een terugloop te verwachten is  in de 
deelname aan de dagbegeleiding als gevolg van de stijging van de vervoerskosten. Vooral die 
cliënten die gebonden zijn aan een rolstoel zullen geconfronteerd worden met een fikse stijging 
daarvan. Ook voor die cliënten die rond moeten komen van een inkomen onder bijstandsniveau zal 
het moeilijker worden om aan de dagbegeleiding blijvend deel te kunnen nemen. De Cliëntenraad 
verzoekt u ons aan te geven van welke voorzieningen – in uw gemeente – bovengenoemde 
cliënten gebruik kunnen maken.   
 

http://www.wijzijndethuiszorg.nl/
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Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u ons op de hoogte te 
willen houden van de ontwikkelingen van de zorgactiviteiten – binnen uw gemeente - en  zien 
graag uw reactie tegemoet.  
 
Uw reactie kunt u digitaal afhandelen door deze te sturen naar clientenraad@twb.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
De Cliëntenraad van Thuiszorg West-Brabant. 
De secretaris,                                                                                                               De voorzitter, 
A.J.J.M. van de Weijgert.                                                                                       J. J. M. Coppens. 

 

 
Gemeenten in het werkgebied vanTWB: 
Bergen op Zoom 
Breda 
Etten-Leur 
Halderberge 
Moerdijk 
Oosterhout 
Roosendaal 
Steenbergen 
Tholen 
Woensdrecht 
Zundert 
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