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Geachte heer Weys,
In uw brief van 18 december 2014 stelt u ons vragen over de gevolgen van het faillissement van Thebe Huishoudelijke
Zorg. Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

1. Bent u op de hoogte van het bericht over het faillissement en de massa ontslagen bij Thebe?
Antwoord:
Ja. Wij hebben hier uiteraard kennis van genomen.

2. In hoeverre heeft dit gevolgen voor de continuïteit van de huishoudelijke zorg in onze gemeente?
Antwoord :
De gemeente Bergen op Zoom heeft (net als overigens de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht) geen
overeenkomst met Thebe voor de levering van huishoudelijke ondersteuning in onze gemeente. Het faillissement van
Thebe Huishoudelijke Zorg heeft dan ook geen gevolgen voor de continuïteit van de huishoudelijke verzorging voor de
cliënten van onze gemeente.

3.

Kunt u nagaan hoeveel inwoners van onze gemeente als werknemer hierdoor worden getroffen?

Antwoord:
Over het algemeen werken hulpen in het huishouden in hun eigen gemeente. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat er
veel inwoners van onze gemeente als hulp in het huishouden bij Thebe Huishoudelijke Zorg werken en door het
faillissement worden getroffen .
4. Wat zijn de denkrichtingen die u heeft bij het oplossen van de eventuele gevolgen in onze gemeente zowel voor
de zorgverlening als voor de ondersteuning van degenen die worden ontslagen?
Antwoord :
Gelet op de antwoorden hiervoor gegeven op vraag 2 en 3, hebben wij geen denkrichtingen uitgewerkt. Werknemers
voor wie ontslag dreigt, kunnen voor ondersteuning uiteraard terecht bij Het Werkcentrum .

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.

Hooga ht nd,

Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer- yc s
Wethouder Zorg en Welzï
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