
Van: 
ChristenUnie-fractie Veenendaal
Secretariaat
Lange Dreef 36
3902 AH Veenendaal

Aan:
het College van burgemeester en wethouders
Postbus 1100
3900 BC Veenendaal

Veenendaal, 2 juli 2014

Betreft: Werkgelegenheid huishoudelijke ondersteuning

Geacht college,

Zoals aangekondigd in de raadsvergadering van 26 juni jl. hierbij enkele vragen naar 
aanleiding van de ingekomen stukken A3, A4 en A6. Het betreft de brieven van de 
Thuiszorgorganisaties Opella en Axicom.

De ChristenUnie staat achter het model dat wordt geïntroduceerd. Wel hebben we vragen 
over de manier waarop het wordt vormgegeven. In de genoemde brieven wordt aandacht 
gevraagd voor het effect op de werkgelegenheid naar aanleiding van beëindiging van 
bestaande contacten en (de aankondiging van) een nieuwe aanbesteding Huishoudelijke 
ondersteuning.

1. Hoe beoordeelt u de zorgen m.b.t. werkgelegenheid die de thuiszorgorganisaties uiten in hun 
brieven? Bent u het met hen eens dat er gevolgen zijn voor de werkgelegenheid. Voelt u zich 
hiervoor verantwoordelijk? Zo ja, wat doet u om werkgelegenheid te behouden?

In een van de brieven wordt aangeven dat de zorgaanbieder de gelegenheid is gegeven een 
plan in te dienen om de doelstellingen van (voorgenomen) nieuw beleid binnen de bestaande 
contracten vorm te geven en zo negatieve effecten op werkgelegenheid te verzachten. 
Tegelijkertijd wordt ons – na contacten met de briefschrijvers – duidelijk dat er voor hen 
nauwelijks meer tijd was om met een goed onderbouwd plan te komen.

2. Bent u van mening dat u voldoende zorgvuldig heeft gehandeld richting de gecontracteerde 
zorgaanbieders? Zo ja, waar blijkt dat uit?



3. Bent u van mening dat u voldoet aan de opdracht gegeven in artikel 9a van de huidige Wet 
maatschappelijke ondersteuning, waarin de continuïteit van zorg wordt geregeld?

Inmiddels zijn ook cliënten geïnformeerd over het voorgenomen nieuwe beleid. Onderdeel 
daarvan is dat men zonder tussenkomst van de gemeente rechtstreeks eenvoudige 
huishoudelijke ondersteuning afneemt bij zorgaanbieders voor € 15,- per uur. 

4. Bent u van mening dat u hiermee een algemene voorziening biedt van voldoende kwaliteit, die 
voor iedereen die het nodig heeft, te betalen is?

5. Hoe en tot welk niveau compenseert u cliënten die deze algemene voorziening niet kunnen 
betalen?

6. Zorgt deze voorziening volgens u voor behoud van werkgelegenheid?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, mede namens Jan Breur (Fractie SP),

Arjan Koerts
ChristenUnie Veenendaal


