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Geachte leden van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Wethouders, 

Tijdens onze vergadering van 27 mei 2013 hebben wij uitgebreid gesproken over het besluit 
van de Raad van bestuur van de thuiszorgorganisatie Sensire om per 1 januari 2014 
vanwege het ontbreken van continuïteit in de zorgverlening, ontslag aan te zeggen aan 
1100 werknemers. 

Hoewel het ongetwijfeld een maatregel is die noodzakelijkerwijs in het kader het geldende 
arbeidsrecht moet worden genomen, betreuren wij deze maatregel zeer vanwege de 
financiële, maatschappelijke en sociale consequenties voor de desbetreffende werknemers 
en wat voor ons als Seniorenraad zeer zwaarwegend is vanwege het ontbreken van 
zekerheid in de continuïteit en de kwaliteit van de thuiszorg voor met name ouderen in onze 
gemeente. Nu de rijksoverheid heeft besloten de toegankelijkheid van ouderen voor een 
voorziening in de zorgcentra door aanscherping van de indicatiecriteria te beperken achten 
wij een dergelijke maatregel onverantwoord. 

De ontslagaanzegging zal zeker leiden tot onrust onder de bevolkingsgroep ouderen en 
onzekerheid over hun aanspraken op thuiszorg voor de toekomst. 

Hoewel wij begrip hebben voor de financiële positie van de gemeenten in het kader van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de onzekerheid over het beschikbare budget voor 
de thuiszorg dringen wij er bij u op aan om als gezamenlijke gemeenten in de Oost-
Achterhoek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de regionale 
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer alles in het werk te stellen om te bevorderen dat 
deze maatregel ongedaan wordt gemaakt en er op korte termijn zowel aan de 
desbetreffende werknemers als aan de gebruikers van de thuiszorgvoorziening zekerheid 
wordt geboden. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat vanwege het ontbreken van 
enige zekerheid ook andere thuiszorgorganisaties zich genoodzaakt zien maatregelen als 
hierboven genoemd te nemen. . 
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