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Voorstel agenderen raad/commissie,  Gemeenteraad

 
 
De commissie SE in vergadering bijeen d.d.: 16 juni 2008 
 
 
Onderwerp: 
hoorzitting thuiszorg 
 
 
 
Reden om onderwerp op agenda te plaatsen: 
De SP ontvangt alarmerende signalen van cliënten, zorginstellingen en zorgmedewerkers over de gang van 
zaken in de Helmondse thuiszorg. Wij verwijzen hiervoor naar bijgevoegd zwartboek en de inleiding op dit 
zwartboek (twee wordbestanden) dat wij wethouder Boetzkes hebben overhandigd. 
 
Zoals wordt aangegeven in de inleiding van het zwartboek toont dit slechts een topje van de ijsberg. Een 
hoorzitting over de thuiszorg is volgens ons dringend gewenst. 
 
Uit gesprekken met betrokkenen en uit signalen van zorginstellingen maken wij op dat de problemen enorm 
zijn. Deze werkelijkheid dringt onvoldoende door. Het aan het licht brengen van de werkelijkheid is daarom 
op zichzelf al van belang. Dat kan met een hoorzitting. 
 
Daarnaast levert een hoorzitting kennis en inzicht op waarmee de raadscommissie / gemeenteraad z'n 
voordeel kan doen als het gaat om het beleid. Er is een direct verband tussen de gang van zaken in de 
thuiszorg en het beleid: de gemeente is regisseur van de thuiszorg. 
 
Het is geen geheim dat de SP erg kritisch is op het gevoerde beleid. Echter nu gaat het om een verzoek 
aan de raadscommissie S om te besluiten tot een hoorzitting en om al naar gelang de uitkomsten ervan 
conclusies te trekken over het gevoerde / toekomstig te voeren beleid. 
 
Het ligt voor de hand om voor een hoorzitting direct betrokkenen uit te nodigen: vertegenwoordigers van 
zorginstellingen, leidinggevenden, zorgverleners en cliënten. Wellicht ook vertegenwoordigers van de 
gemeente. Wij realiseren ons dat hiervoor een plan moet worden gemaakt, ook omdat niets is geregeld over 
de praktische gang van zaken rond een hoorzitting. De verordening raadscommissies vermeldt alleen (art. 
15) dat een raadscommissie bevoegd is om een hoorcommissie te houden, verder niets. Kortom, een en 
ander zal verder uitgewerkt moeten worden. Het houden van een hoorzitting vóór de vakantie zal daarom 
niet haalbaar zijn. 
 
Wel denken wij dat het mogelijk is om het voorstel zelf voor een hoorzitting te bespreken in de komende 
vergadering van de commissie S zodat het na de vakantie snel verder uitgewerkt kan worden.  
 
Wij verzoeken de voorzitter van de raadscommissie S het voorstel op te voeren als agendapunt voor de 
komend vergadering op 16 juni. 
 
 
 
Te bespreken in de: 

raad  
commissie ABA  
commissie RF 
commissie S 
commissie MO&E:  
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Naam en ondertekening: 
Nathalie van der Zanden 
Ad Spruijt 
 
 


