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Hallo Madeleine,

Er is een foutje geslopen in de eerder vandaag gestelde vragen. Bijgevoegd de verbeterde versie van de
brief. Kan de oude versie door deze vervangen worden?

Met wiendelijke groet,
Jeroen Goubet ,r iI{G*KOM€t'¡ Cl,
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Jeroen Goubet
Marinusstraat 23, 6006 JT V/eert
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SP fractie Weert
www.weert.sp.nl

Beekpoort 10
6001 HA Weert

weert@sp.nl

Weert, 29 februari 2016

Aan:
Van:
Betreft:
Onderwerp:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert
Bert Peterse, SP-fractie Weert
Schriftelijke vragen, conform artikel40 van het reglement van orde
fzorg

Geacht college,

Vorig jaar heeft T-Zorg de thuiszorg van de Zorggroep in Weert overgenomen. De Zorggroep
heeft 250 (tijdelijke) contracten niet verlengd in aanloop naar deze overname. ln een
uitzending van NCRV De Monitor (28 februari 2016) 1 is te zien hoe Tzorg geen salaris
betaalt over contractueel afgesproken uren.

De gemeente Weert heeft raamafspraken met Tzorg en Land van Horne, waarmee
uiteindelijk werkelijk geleverde zorg vergoed wordt.

Naar aanleiding van de uitzending heeft de SP fractie de volgende vragen:
1. ls het college bekend met de uitzending van NCRV De Monitor (28 februari 2016) en

de getoonde praktijken?
2. Was het college bij het over gaan van de thuíszorg van de Zorggroep naar Tzorg

bekend dat Tzorg geen salaris betaalt over contractueel afgesproken uren?
3. Komt het ook in Weert voor dat medewerkers van Tzorg geen salaris betaalt over

contractueel afgesproken uren? Zo ja, welke actie gaat u richting Tzorg ondernemen?
Zo nee, hoe heeft u dit vastgesteld?

4. Deelt het college de mening dat Tzorg de cao-afspraken niet na komt?
5. Gaat het college Tzorg hier op aanspreken? En indien Tzorg geen verbetering laat

zien, welke consequenties kan dat in de ogen van het college hebben?
6. ln de uitzending is te zien hoe in de regio Gouda gewerkt met een'veilingsysteem'

om de thuiszorg in te kopen als gemeente. Wil het college nadrukkelijk afstand
nemen van dergelijke praktijken?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie Weert,

Bert Peterse

t http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/thuiszorg-verkeert-in-a¡raar-weer
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