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Notulen  
 

Overleg: Algemeen bestuur Rogplus Locatie: Microsoft Teams 

Voorzitter: Mevr. C. Bronsveld Datum:  29 september 2022 

Notulist: Mevr. C. Deykerhoff Tijd:  09.00 – 09.30 uur 

Vertrouwelijk: Vertrouwelijk  

   

 

Aanwezig:  Mevr. C. Bronsveld- Snoep (voorzitter, wethouder gemeente Maassluis) 

  Mevr. J. Silos- Knaap (lid, wethouder gemeente Vlaardingen) 

  Dhr. D. Ergin (lid, wethouder gemeente Schiedam) 

  Mevr. D. Mulder (lid, wethouder gemeente Maassluis) 

  Dhr. B. Bikkers (lid, wethouder gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. P. Zwang (lid, wethouder gemeente Schiedam)    

  Mevr. J. Klooster (beleidsambtenaar gemeente Vlaardingen) 

  Mevr. A. van Donkelaar (beleidsambtenaar gemeente Schiedam) 

  Dhr. A. van Genabeek (Rogplus, algemeen directeur)    

  Dhr. C. Jansen (Rogplus, adjunct- directeur)   

  Dhr. F. Rost (Rogplus, manager Bedrijfsvoering) 

  Mevr. R. Kooiman- Visser (Rogplus, manager Uitvoering) 

  Mevr. I. de Jonge (Rogplus, beleidsadviseur/ accounthouder MVS) 

  Mevr. C. Deykerhoff (Rogplus, directiesecretaresse) (verslag)  

     

Afwezig:   

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Mevrouw Silos opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Memo aanpak tegemoetkoming meerkosten 
De heer Van Genabeek licht de memo toe. Onlangs is ontdekt dat sinds 2018 voor 

gepensioneerden onjuiste inkomensgrenzen zijn gehanteerd. Hierdoor zou het kunnen zijn 

dat aanvragen voor tegemoetkoming meerkosten onterecht zijn afgewezen of kan het zijn 

voorgekomen dat inwoners die aanspraak hadden kunnen maken op de regeling, geen 

aanvraag hebben ingediend. Zoals benoemd in de memo gaat het om drie doelgroepen en 

hiervoor is per groep een herstelplan opgesteld. Herstel voor de eerste groep is reeds 

uitgevoerd, voor de tweede groep zal dit voor 1 november 2022 afgerond zijn. Het plan voor 

de derde groep inwoners, die onterecht hebben afgezien van een aanvraag zal medio oktober 

starten, en naar verwachting eind eerste kwartaal 2023 afgerond zijn.  

 

Er wordt een tijdelijk contactteam ingericht, wat op 20 oktober operationeel zal zijn. De heer 

Van Genabeek wijst op het belang van het laten samenvallen van het naar buiten brengen 

van het bericht en het operationeel hebben van Rogplus om ervoor te zorgen dat het 

hersteltraject zo soepel mogelijk verloopt. De communicatietrajecten, de Q & A en het 

persbericht worden door de communicatieadviseurs van de gemeenten in gezamenlijkheid 

opgepakt en zullen naar verwachting volgende week afgerond zijn.  

Besloten wordt om het onderwerp alleen mondeling en in vertrouwen toe te lichten binnen de 

colleges op 4 oktober. Op 11 oktober worden de halfjaarcijfers en de memo over de aanpak 
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TKM besproken binnen de colleges, waarna de informatie voor de Raadsleden openbaar 

wordt gemaakt. Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober wordt in de huis aan huisbladen  

de aanpak TKM gecommuniceerd, met daarbij de duidelijke vermelding dat het contactteam  

vanaf woensdag 19 oktober operationeel en bereikbaar is via een aparte telefoonlijn.   

 

Rogplus wijkt hiermee af van haar advies, waarin zij aangeeft bij voorkeur eerst het logistieke 

gedeelte op orde te willen hebben voordat de informatie naar buiten wordt gebracht en 

daarmee wil bewerkstelligen dat inwoners die tegemoetkoming mogelijk hebben misgelopen 

op een goede, geordende en professionele manier geholpen kunnen worden. 

 

3. Bijgestelde halfjaarcijfers en begrotingswijziging 2022 
Een tabel met onjuiste cijfers betreft hulp in de huishouding is inmiddels aangepast. De 

kosten voor wat betreft de uitvoering van het herstelplan en nabetaling van tegemoetkoming 

meerkosten zijn geraamd door Johan Deijl op 400.000 Euro. De jaareindeverwachting is hier 

ook op aangepast. Wel wordt het startbedrag van de jaareindeverwachting nog aangepast 

naar het te verwachten jaareindebedrag.  

 

4. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Silos dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 februari 2023 

 

 

 

Mevrouw. C. Bronsveld- Snoep, voorzitter 


