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Geachte heer, mevrouw, 

Steenbergen, 16 december 2015 

De fracties van de Volkspartij en PvdA Steenbergen hebben een aantal artikel 40 
vragen gesteld naar aanleiding van de landelijke berichtgeving omtrent TSN 
Thuiszorg. 

U heeft de volgende vragen gesteld: 
1. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente Steenbergen bij een faillissement van 

TSN Thuiszorg? 
2. Wat gaat het college doen om: 

a. De dienstverlening naar de klant overeind te houden? 
b. De mensen die het werk doen, eerlijk te belonen naar arbeid? 

3. Wat gaat het college doen voor de werknemers van TSN Thuiszorg? 

Op dit moment is het lastig voor het college deze vragen te beantwoorden, omdat 
vanaf vandaag een bewindvoerder is aangesteld bij TSN Thuiszorg. Deze 
bewindvoerder gaat de zaken bekijken en naar oplossingen zoeken. In de brief die we 
vandaag van TSN hebben ontvangen is opgenomen dat zolang de periode van 
surseance duurt de dienstverlening aan de klanten wordt gecontinueerd. 

De gemeente Steenbergen heeft ca. 80 klanten die van TSN Thuiszorg huishoudelijke 
ondersteuning afnemen. Wij zullen natuurlijk zorgen voor continuïteit van de 
ondersteuning. 
In de overeenkomst die met TSN Thuiszorg en de andere aanbieders van 
huishoudelijke ondersteuning is afgesloten is opgenomen dat partijen met elkaar in 
gesprek treden bij een dergelijke omstandigheid als deze zich voordoet. De 
bewindvoerder van TSN Thuiszorg zal dit element zeker meenemen in het traject. 

U vraagt het college de mensen die het werk doen, eerlijk te belonen naar arbeid. Bij 
de tariefbesprekingen behorend bij de huidige overeenkomst hebben de Brabantse 
Wal gemeenten de tarieven gebaseerd op de CAO VVT, waardoor wij van mening zijn 
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dat er een goed opgebouwd tarief is aangeboden. Het huidige contract is gebaseerd 
op resultaatfinanciering wat wel inhoudt dat gezien het financiële kader van de 
gemeente er bezuinigd is op de inzet van het personeel. 

Zolang wij de consequenties van deze surseance nog niet volledig in beeld hebben, 
kunnen wij geen uitspraken doen over uw vraag naar de werknemers van TSN 
Thuiszorg. Wellicht dat personeel overgenomen wordt door andere aanbieders. Zodra 
wij de consequenties voor de Brabantse Wal gemeenten inzichtelijk hebben, zullen wij 
u hierover informeren. 
Zoals TSN ook in de media heeft aangegeven is er een onderscheid te maken tussen de 
gemeenten die nieuwe systematieken (zoals resultaatsfinanciering) hebben opgezet en de 
gemeenten die dat niet hebben gedaan. De problemen waar TSN en andere organisaties 
tegenaanlopen lijken zich vooralsnog voor te doen bij gemeenten die de oude systematiek 
van productiebekostiging ("uurtje-factuurtje") hanteren. Omdat de meeste organisaties in 
meerdere gemeenten werkzaam zijn hebben wij nu last van de situatie bij TSN, terwijl TSN 
zelf wel tevreden is over de contracten die de Brabantse Wal heeft afgesloten. 

Wij zijn nadrukkelijk in gesprek met TSN Thuiszorg over de gevolgen voor de 
Brabantse Wal gemeenten maar moeten het proces van surseance van betaling en 
wat daar bij komt kijken, afwachten voordat er adequate stappen gezet kunnen 
worden. 

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïpjormeerd te hebben. 

Hoogachtend, Z J 
BurgeTTrerëšter en wethouders van Steenbergen,ļ 


