
 
 

 

RAADSVRAAG       
 
Nr: 
 
Datum: 18 februari 2016 
 
Vraag artikel 38 Reglement van Orde      /        Technische vraag  

 
 
Indiener:  Partij van de Arbeid  
 
Onderwerp:   Tarieven Thuishulp / huishoudelijke ondersteuning 
 

 
Vragen: 

TSN Thuiszorg 

1. Heeft de gemeente Krimpenerwaard cliënten die zorg afnemen bij TSN Thuiszorg, zo ja 

hoeveel? En is de continuiteit van die zorg in gevaar? 

2. Heeft het bedrijf Buurtzorg contact opgenomen om de cliënten van -nu- TSN Thuiszorg in de 

gemeente Krimpenerwaard over te nemen? 

3. Als dit niet het geval is, is het college bekend met de reden daarvan? En of de gewekte 

suggestie dat dit samenhangt met de tariefstelling, correct is?  

4. Wat vindt u van de kritiek van Buurtzorg Nederland (“beknibbelen op tarieven”) op de 

toegepaste tarieven en wat gaat u daarmee doen? 

 

Deelovereenkomst hulp bij huishouden 

5. Wat was in 2015 het gemiddelde tarief dat de thuiszorgaanbieders op basis van het 

“veilingmodel ” voor huishoudelijke ondersteuning (HH1 en HH2) hebben ontvangen? 

6.  Als dit minder is dan wat landelijk als ondergrens wordt gezien (23,50 per uur), wat is daarvan 
de reden en is het college bereid dit te verhogen? 

7. Welk gedeelte van dit bruto uurloon komt terecht bij de daadwerkelijk uitvoerende van deze 

zorg, de hulp zelf? 

8. Zijn er signalen dat zorgaanbieders niet aan de kwaliteits- en dienstverleningseisen voldoen? 

Hoeveel klachten ten aanzien van de dienstverlening van thuizorgaanbieders zijn bij NSDMH 

ontvangen? 

 

 

Toelichting:  

Het bedrijf Buurtzorg overweegt landelijk om een deel van de TSN-Thuiszorg contracten over te 

nemen. Daardoor zou een belangrijk deel van de werknemers maar ook cliënten zekerheid houden. 

Maar dat wil ze niet bij gemeenten waarvan zij menen dat er beknibbeld is op de tarieven van 

huishoudelijke ondersteuning waardoor er een te laag tarief wordt geboden. 

Gemeente Krimpenerwaard zou zo’n gemeente zijn (zie kaartje uit artikel NRC dd 12-2-2016). 

 

In de raadsvergadering van december benadrukte de wethouder dat het ondertekenen van de code 

verantwoord marktgedrag, waarin we ons uitspreken voor redelijke arbeidsvoorwaarden in de 

thuiszorg, niet nodig was. Dat de thuiszorgorganisaties aan tafel zaten bij de regionale innovatietafels. 

Dat daar ook de elementen die de PvdA belangrijk vindt, zoals redelijke arbeidsvoorwaarden van 

thuiszorgmedewerkers, op de agenda stonden. 

 



 
 

 

Het kaartje (en bijbehorend artikel) in de NRC sluiten daar echter niet bij aan. Maar ook de 

“deelovereenkomst hulp bij huishouden” (www.NDSMH.nl) lijkt een ander beeld te geven. De zorg 

wordt geveild en mede op basis van tarieven gegund. Aanbieders kunnen door tariefsverlaging eerder 

in aanmerking komen voor gunning. Ervaring bij andere gemeenten laat zien dat aanbieders niet 

schromen om (onervaren) jongeren of zzp-ers in te zetten in plaats van de ervaren thuishulpen. 

De deelovereenkomst formuleert namelijk geen echte kwaliteitseis aangaande in te zetten personeel, 

maar stelt dat er kwaliteitseisen van toepassing zijn “die in de branche gebruikelijk zijn”. 

 

De PvdA wil dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd, voor een acceptabel bedrag. 

Dat maakt dat wij nog steeds van mening zijn dat de Code Verantwoord Marktgedrag Thuiszorg 

ondertekend zou moeten worden. 

Maar dat betekent ook dat wij scherp blijven op de keuzes die de gemeente maakt bij de uitvoering 

van de zorg. 

 

http://www.ndsmh.nl/

