SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 13 januari 2018
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Willem Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Onzorgvuldig handelen bij Persoonsgebonden Budget
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het bij u bekend dat de Rechtbank Midden-Nederland op 19 december 2017 een uitspraak heeft
gedaan, waarbij is vastgesteld dat de gemeente Houten onzorgvuldig heeft gehandeld rondom de toekenning van een persoonsgebonden budget?
2. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de gemeente bij de toekenning van het persoonsgebonden budget onzorgvuldig heeft gehandeld, ondanks dat de betrokken familie meerdere malen de gemeente
hierop heeft geattendeerd?
3. Waarom heeft de gemeente in een veel eerder stadium het advies van de bezwaarschriftencommissie
genegeerd om de zienswijze van de familie te betrekken in de beslissing op bezwaar?
4. Waarom is de wethouder niet eerder ingegaan op een poging tot mediation om de problemen spoedig aan de voorkant op te lossen?
5. Welke gevolgen en risico’s heeft het onzorgvuldig handelen van de gemeente voor de betrokken familie gehad?
6. Rechtbank Midden-Nederland draagt de gemeente Houten op om uiterlijk binnen acht weken om
nieuwe besluiten te nemen in deze kwestie rondom persoonsgebonden budget. Bent u bereid om per
ommegaande de zorg te (laten) aanbieden aan de betrokken familie die zij zegt nodig te hebben en dus
niet in afwachting van deze besluiten en een eventuele nieuwe rechtsgang?
7. Heeft u de kwestie gemeld aan de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en zo nee waarom niet?
8. Zijn er meerdere signalen dat rondom de toekenning van de persoonsgebonden budgetten dan wel
het functioneren van de sociale teams klachten zijn?
9. Bent u bereid onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar deze kwestie en het functioneren van
de sociale teams in Houten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd om te voorkomen dat
kwetsbare kinderen niet de zorg krijgen die zij wel behoeven?
Toelichting:
De Rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de gemeente Houten onzorgvuldig heeft gehandeld rondom de procedure inzake de toekenning van het persoonsgebonden budget voor een familie in
Houten. De familie heeft meerdere malen de noodklok geluid, maar desondanks en ook ondanks de
uitspraak van de bezwaarschriftencommissie heeft de gemeente Houten al deze signalen naast zich
neergelegd. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) maakt zich ernstig zorgen om deze situatie.
Kwetsbare kinderen moeten te allen tijde de zorg en bescherming krijgen die zij nodig hebben. Daar
kan geen discussie over bestaan. ITH roept het college van B&W dan ook op om acuut alsnog alle
zorg te verlenen aan de betreffende familie die zij nodig hebben en niet eerst allerlei procedures af te

wachten. Gelet op de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland acht ITH de situatie dermate ernstig
dat de kwestie gemeld dient te worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Onafhankelijk onderzoek door deze inspectie is nodig om te bepalen of niet meer kinderen in Houten gevaar
lopen. ITH wil het zekere voor het onzekere, want de belangen van kwetsbare kinderen mogen nimmer
in het geding zijn.
In afwachting van uw spoedige reactie, teken ik,
hoogachtend en met groet,
Willem Zandbergen
Raadslid ITH

