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Geacht	  college,	  
	  
Het	  zijn	  roerige	  tijden	  binnen	  de	  thuiszorg.	  Zowel	  bij	  de	  begeleiding	  als	  de	  huishoudelijke	  
ondersteuning.	  Aanbieders	  dreigen	  failliet	  te	  gaan,	  indicaties	  worden	  niet	  verlengd	  en	  de	  
wachtlijsten	  lopen	  op.	  Wij	  maken	  ons	  zorgen	  over	  de	  zorg	  continuïteit	  voor	  de	  zorgvragers	  en	  het	  
personeel	  van	  de	  zorgaanbieders.	  
	  
Heeft	  u	  voor	  ons	  antwoord	  op	  de	  volgende	  vragen:	  	  

1. Ons	  bereiken	  signalen	  dat	  er	  cliënten	  zijn	  een	  aflopende	  indicatie	  huishoudelijke	  hulp	  
hadden,	  sinds	  1	  januari	  2016	  geen	  hulp	  meer	  ontvangen.	  Klopt	  dit	  en	  wat	  is	  hiervan	  de	  
oorzaak?	  

2. Het	  is	  bekend	  dat	  TSN	  een	  surseance	  van	  betaling	  heeft	  aangevraagd.	  Ook	  Manna	  en	  enkele	  
andere	  aanbieders	  hebben	  het	  zwaar.	  Is	  dit	  bekend,	  zijn	  er	  meer	  aanbieders	  en	  welke	  acties	  
onderneemt	  de	  gemeente	  hierin	  en	  wat	  is	  hiervan	  de	  status?	  

3. Jos	  de	  Blok	  van	  Buurtzorg	  heeft	  aangegeven	  interesse	  te	  hebben	  in	  TSN	  na	  faillissement	  en	  
verwacht	  dat	  de	  gemeenten	  hierin	  een	  financiële	  bijdrage	  gaan	  doen	  (Nieuwsuur	  van	  15	  
januari	  2016,	  eerdere	  berichten	  in	  de	  media	  en	  bijeenkomsten	  bij	  de	  VNG).	  Is	  de	  gemeente	  
Almelo	  bij	  deze	  gesprekken	  betrokken	  en	  wat	  is	  hiervan	  de	  status?	  Wat	  zijn	  de	  eventuele	  
consequenties	  van	  een	  overname?	  Wat	  is	  de	  rol	  van	  Samen14	  in	  dit	  geheel?	  Kunnen	  wij	  als	  
gemeente	  Almelo	  anders	  besluiten	  dan	  Samen14?	  

4. Ons	  bereiken	  signalen	  dat	  de	  termijnen	  van	  het	  afhandelen	  van	  aanvragen	  (met	  name	  spoed)	  
binnen	  het	  wijkteam	  aan	  het	  oplopen	  is.	  Klopt	  dit	  en	  wat	  is	  hiervan	  de	  oorzaak	  en	  wat	  wordt	  
er	  aan	  gedaan?	  

	  
Gezien	  het	  gegeven	  dat	  de	  raadsvergadering	  van	  26	  januari	  2016	  is	  vervallen	  hebben	  wij	  besloten	  
schriftelijke	  vragen	  in	  te	  dienen.	  Vragen	  stellen	  in	  de	  vergadering	  van	  9	  februari	  2016	  vinden	  wij	  te	  
laat.	  Wij	  willen	  u	  dan	  ook	  verzoeken	  deze	  vragen	  met	  spoed	  te	  beantwoorden.	  
	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
	  
Lieneke	  Bolhuis	  
Fractie	  Bolhuis	  


