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Datum 30 juni 201 5
Behandelend ambtenaar D. Van d e r B r e g g e n

Onderwerp Beantwoording raadsvragen PvdA over hulp in
de huishouding

Afdeling

BR/MO

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 29 maart 201 5 stelde de fractie van de PvdA enkele vragen over de hulp in de
huishouding die helaas nog niet beantwoord zijn. Onze excuses voor de late beantwoording.
De vragen zijn:
Is het het College bekend dat thuishulporganisaties, zoals TSN, de medewerkers
ontslaan, zodat de inwoners een andere hulp krijgen.
Dat dit door de huishoudelijke hulp zelf aan de inwoners wordt medegedeeld.
Dat dit veel onzekerheid geeft bij de betreffende inwoners.
Op welke wijze denkt de gemeente hier iets aan te kunnen doen?
Heeft de gemeente hier afspraken over gemaakt met de verschillende
thuiszorgorganisaties die de huishoudelijke hulp in dienst hebben?
Antwoord:
Er bereiken ons signalen over ontslagen, niet verlengen van tijdelijke contracten en van
lagere inschaling van hulpen in de huishouding.
Eind april heeft de grootste aanbieder in Oostzaan, TSN, ons een brief gestuurd over de
maatregelen in hun bedrijfsvoering. Cliënten zijn schriftelijk geïnformeerd door TSN.
Ongetwijfeld zullen de maatregelen ook tussen hulpen en hun cliënten worden besproken.
Gelet op de band die er vaak is tussen hulpen en hun cliënten is dit onvermijdelijk. Wij
betreuren de onrust die dit bij de inwoners mogelijk veroorzaakt.
De gemeente Oostzaan heeft geen invloed op de bedrijfsvoering van TSN of andere
gecontracteerde aanbieders. De noodzaak om maatregelen te treffen is namelijk niet het
gevolg van maatregelen van een individuele gemeente zoals Oostzaan maar het gevolg van
regionale en landelijke ontwikkelingen in tariefstelling voor de hulp in de huishouding.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

aanscherping van indicaties, de ontwikkeling van algemene voorzieningen waardoor
sommige gemeenten minder of soms zelf geen maatwerkvoorziening Wmo hulp in de
huishouding inzetten.
Overigens heeft TSN onlangs bij verschillende regiogemeenten aangegeven in gesprek te
willen over de tarieven vanaf 1 juli 201 5. Dit wordt op korte termijn opgepakt door de
regionale inkooporganisatie.
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