
Aan het college van burgemeester en wethouders 

door tussenkomst van de raadsvoorzitter 

 

 

Onderwerp: Raadsvragen ex artikel 40 Reglement van orde / Positie Huishoudelijke hulpen en 

behoud kwaliteit zorg  

Ridderkerk, 19 juli 2013, 

 

Geacht college, 

 

 

Door de decentralisaties en daaraan gekoppelde ‘efficiencykortingen’ op het budget  komen 

ingewikkelde taken naar de gemeenten.  

In de laatste raadsvergadering heeft het college aangegeven met betrekking tot thuiszorg  niet meer 

te zullen bezuinigen dan het Rijk oplegt.  

Onderstaand enkele vragen om een beeld te krijgen van de situatie in Ridderkerk. 

 

1. Door welke Thuiszorgorganisaties wordt in Ridderkerk thuiszorg verleend? 

2. Welke marktaandelen hebben de betreffende organisaties? 

3. Zijn de PGB houders bekend? En of zij hun thuiszorg ook bij een van de gecontracteerde 

partijen inkopen? 

4. Tot wanneer lopen de contracten met de thuiszorgorganisaties? 

5. Wanneer zal aanbesteding in BAR verband plaatsvinden? 

6. Welke vormen van aanbesteding kunnen worden gehanteerd? In Rotterdam wordt 

bijvoorbeeld gebiedsgericht aanbesteed. 

7. Moet er extra worden ingezet op behoud van kwaliteit tav van schoon huis maar ook van bijv 

signaleringsfunctie? 

8. Thuiszorgorganisaties zijn als gevolg van de wet Kant (aangenomen nav de verontwaardiging 

over de positie van alphahulpen)  verplicht om al hun medewerkers volgens CAO uit te 

betalen. Verwachten de gemeenten een uurtarief aan te bieden rekening houdend met de 

CAO bepalingen? 



9. Verwacht het college dat een laag tarief en/of vermindering van het aantal thuishulpuren zal 

leiden tot ontslagen? Zo ja hoeveel? 

10. Verwacht het college dat ontslagen thuishulpen als ZZP-ers gaan werken? Zo ja welke 

bijdrage kan het college leveren om geen nieuwe generatie ‘alphahulpen’  te laten ontstaan? 

11. Kunt u onderstaande tabel invullen?  

Vraag 

a) Wat was/is het totale budget pj? 

2011 2012 2013 

b) Hoeveel thuiszorgmedewerkers werken in Ridderkerk? 

c) En in de BARgemeenten?  

   

d) Hoeveel Clienten waren/zijn er in Ridderkerk? 

e) En in de BARgemeenten? 

   

f) Wat is het gemiddelde aantal uren p w dat een client 

ontving cq ontvangt? 

   

g) Welk percentage van de clienten ontvangt/ontving  2 uur 

hulp per week of minder? 

h) Welk percentage van de clienten ontvangt/ontving 5 uur per 

week of minder? 

   

i) Hoeveel clienten ontvangen of ontvingen tijdelijk (minder 

dan 16 weken pj) hulp ? 

   

 

Graag ontvangen wij  op korte termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen  van u een schriftelijk antwoord.   

Met vriendelijke groet namens de PvdA fractie,  

 
Arianne Ripmeester 


