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 Betreft: Schriftelijke vragen over faillissement van zorgaanbieder TSN 

  13 maart 2016, Spijkenisse 

 Geacht college, 
 
In Nissewaard ontvangen ruim 200 cliënten, in opdracht van de gemeente, huishoudelijke hulp van TSN.  
Thuiszorgorganisatie TSN wordt aanstaande woensdag failliet verklaard volgens diverse bronnen. 
Over de continuïteit van thuiszorg aan cliënten en de zorg rondom behoud van werkgelegenheid voor me-
dewerkers van de thuiszorg heeft PvdA Nissewaard de volgende vragen aan het college: 
 

 Heeft het college gehoord van het aankomende faillissement van TSN? Zo ja, zijn er al maatregelen 
genomen? 

 Heeft het faillissement van TSN gevolgen voor de verlening van huishoudelijke hulp aan cliënten in 
Nissewaard? Wordt er gezorgd voor continuïteit van de zorg aan cliënten van TSN?  

 Heeft het college gehoord dat Buurtzorg de contracten van TSN in Nissewaard niet wilde overnemen 
omdat zij de tarieven die Nissewaard betaalt voor huishoudelijke hulp te laag vindt? Wat vindt het 
college hiervan? 

 Is het college, met de PvdA, van mening dat behoud van werkgelegenheid in Nissewaard van groot 
belang is? En is het college, met de PvdA, van mening dat het in het belang van cliënten van huis-
houdelijke hulp is dat zij deze hulp zoveel mogelijk van dezelfde persoon krijgen? En dat daarom 
overname van personeel van TSN door andere zorgaanbieders zeer gewenst zou zijn? 

 Wat doet het college in geval van faillissement van TSN voor behoud van werkgelegenheid van me-
dewerkers van TSN? Worden medewerkers van TSN overgenomen door een andere aanbieder van 
huishoudelijke hulp in Nissewaard? Om hoeveel medewerkers van TSN zou dit gaan in Nissewaard? 

 In augustus 2015 is de code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning opgesteld. Hierin 
worden gedragsregels beschreven die zowel gemeenten als thuiszorgaanbieders verbinden aan ze-
ven uitgangspunten om de kwaliteit van de thuishulp te verbeteren. Gemeenten zijn dan bijvoor-
beeld verplicht om een minimale prijs per uur voor thuishulp te betalen, waardoor een gezondere 
situatie ontstaat voor thuiszorgorganisaties en hun werknemers. Onderschrijft gemeente Nisse-
waard de code voor Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning? Zo ja, vanaf wanneer doet 
zij dit? 
 

 
 
In afwachting van uw beantwoording, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorothé Kieboom 
PvdA Nissewaard 
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