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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Kunt u de uitspraak van wethouder Boetzkes bevestigen dat de vier zorgaanbieders in Helmond
toestemming hebben gegeven voor het inschakelen van een extra zorgaanbieder, te weten het bedrijf TSN?
In de raadscommissie samenleving van maandag 16 juni was aan de orde ons voorstel voor het houden van
een hoorzitting over de thuiszorg. In een toelichting op ons voorstel wezen wij erop dat het inschakelen door
de wethouder van een extra zorgaanbieder onrechtmatig is. Wij noemden dit om te illustreren dat er
ernstige problemen zijn in de thuiszorg en ook om de urgentie van behandeling van ons voorstel aan te
geven.
In het Eindhovens Dagblad van afgelopen zaterdag 21 juni weerspreekt wethouder Boetzkes dat het
inschakelen van een extra zorgaanbieder onrechtmatig / illegaal is.
Citaat:
"Er is sprake van onvoorziene omstandigheden, waardoor deze noodgreep mogelijk is. Daar is niets illegaals
aan. Ik heb daar bovendien toestemming voor van de vier andere zorgaanbieders in de stad.”
Erik de Vries, Nathalie van der Zanden
SP-raadsleden
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Met de brief van 17 april 2008 hebben wij aan alle gecontracteerde zorgaanbieders gevraagd of zij per direct
meer uren HV1 kunnen leveren bovenop het aantal gegarandeerde uren. In de brief is aangegeven dat
wanneer zij niet meer uren kunnen leveren, dan wel er komt geen antwoord binnen de gestelde termijn, de
gemeente Helmond over zal gaan tot het contracteren van additionele uren waar deze beschikbaar zijn.
Geen enkele zorgaanbieder heeft naar aanleiding van deze brief kenbaar gemaakt meer HV1 uren te
kunnen leveren. Ook zijn er naar aanleiding van deze brief door de zorgaanbieders geen bezwaren geuit
tegen het contracteren van een extra zorgaanbieder. Dit laatste heeft de wethouder zo ook kenbaar gemaakt
richting de pers.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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