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Lokaal FNV 

West – Brabant 
 

Post- en bezoek adres 
Laan van België 31 

4701 CH Roosendaal 
088 36 80 117 

Telefonisch bereikbaar tijdens spreekuren 
Maandag middag van 14.00 tot 16.00 uur 

Maandag, dinsdag en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur 
Woensdag morgen van 10.00 tot 12.00 uur 
Donderdag middag van 14.00 tot 16.00 uur 

Overige spreekuren op afspraak 
Http://lokaalfnv.nl/regio/west-brabant 

roosendaal@vereniging.fnv.nl 

 
Aan de colleges van B&W en de leden van de gemeenteraden 
Van de gemeenten 
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. 
 
 
 
Roosendaal: 29 april 2020         
Onderwerp: Vragen Wmo 
 
 
Geachte colleges en leden van de gemeenteraden 
 
Als lokaal FNV West-Brabant willen wij in het laatste kwartaal van 2020 een thema-avond organiseren met 
de verantwoordelijke bestuurders van de D6 en Brabantse Wal gemeenten betreffende de Wmo. Om zo een 
avond te kunnen organiseren leggen we enkele vragen aan u voor welke als input voor de thema-avond 
kunnen dienen. 
 
Aanbesteding huishoudelijke hulp: 
Wanneer is de eerstvolgende aanbesteding en welke rol kan de FNV in het aanbestedingstraject spelen? 
 
Keukentafelgesprekken: 
Wie houdt de keukentafel gesprekken en wordt er in uren geïndiceerd? 
Op welke wijze kan er gebruik worden gemaakt van de onafhankelijke cliëntondersteuner? 
 
Evaluatie: 
Op welke wijze wordt er gecontroleerd of de huishoudelijk hulp het ondersteuningsplan (takenlijst) afdoende 
uitvoert. Met welke frequentie vinden de evaluatiemomenten plaats?  
 
Beleidsplan: 
Heeft u een visie op zorg en welzijn en waar kunnen wij het daarbij horende  beleidsplan en doelstellingen 
vinden? 
 
Huishoudelijke hulp: 
Wordt er onderscheid gemaakt in HbH1 en HbH2? 
 
Zorgaanbieders: 
Welke zorgaanbieders zijn er momenteel in uw gemeente werkzaam? 
 
Wmo- of participatieraad: 
Is er in uw gemeente een Wmo-raad?  De taak van zo een raad is om uw college gevraagd en ongevraagd 
te adviseren. Kunt u aangeven hoeveel adviezen u van genoemde raad heeft ontvangen en wat u met de 
adviezen heeft gedaan? 
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Klachtenprocedure: 
Is er in uw gemeente een klachtenprocedure alvorens een juridisch traject wordt gestart.  
De klachtenprocedure moet dus worden gezien als een laatste middel om, zonder tussenkomst van de 
bezwarencommissie of van een rechter, een probleem de wereld uit te helpen. 
 
Wij verzoeken u uw antwoorden per mail te versturen naar roosendaal@vereniging.fnv.nl  Uiteraard houden 
wij u van de voortgang op de hoogte.  
 
Alvast bedankt. 
Met vriendelijke groet, 
Lokaal FNV West-Brabant 
De secretaris         
A.J.J.M. van de Weijgert                    
. 
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