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Thuiszorg in de Achterhoek 

8 AUG 2013 

Geachte raadsleden, 

Op 5 augustus 2013 heeft u een brief ontvangen van de Abvakabo. In deze brief uit zij haar zorgen over de 
voorgenomen ontslagen bij Sensire en roept zij uw raad op om actie te ondernemen. Graag willen wij op 
deze brief reageren. 

Zorg over huishoudelijke hulpen 
In de brief wordt een zorg uitgesproken voor de positie van de hulpen in de huishouding. Wij begrijpen die 
zorg. Tegelijkertijd kunnen wij niet treden in de bedrijfsorganisatorische en -economische keuzes die 
Sensire maakt. Wij hebben daarop als gemeente geen invloed. 

Basistarieven 
In de brief en de bijlagen wordt aangegeven dat u als gemeenteraad verantwoordelijk bent voor het 
vaststellen van basistarieven (minimum-tarieven) voor het verlenen voor huishoudelijke verzorging. En dat 
klopt. Hiervoor is recent een eerste concept opgesteld en het college hoopt dit in de raadsvergadering van 
19 september aan u voor te kunnen leggen. Het spreekt daarbij voor zich dat er sprake moet zijn van een 
fatsoenlijk basistarief en dat de CAO-WT hierbij leidend is. Bij het raadsvoorstel zit een bijlage, met een 
berekening van de basistarieven, waarin u dit ook terug kunt vinden. 

Aanbesteding 
Op dit moment worden er op regionaal niveau overleg gevoerd over de aanbesteding van de huishoudelijke 
hulp in 2014. Er wordt hiervoor geen nieuw bestek opgesteld, maar het oude wordt gebruikt. Het spreekt 
voor zich dat hierbij alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht worden genomen, waaronder de 
van toepassing zijnde CAO. Nieuw ten opzichte van de vorige aanbesteding, is dat de basistarieven een rol 
zullen spelen, wanneer u deze heeft vastgesteld. 

Wij spannen ons zoveel mogelijk in om de belangrijke band tussen cliënt en hulp zoveel mogelijk intact te 
houden. 



Tot slot 
Wij gaan er vanuit u hiermee te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met 
Gerben van der Steen, via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt natuurlijk ook een e-mailbericht 
sturen: q.vandersteen(3>oude-iisselstreek.nl 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

Ï.A. van B de heer G an Balveren De heer M.J. Aalbers 
locoburgemeester locosecretaris 


