
 

 

Interpellatiedebat thuiszorg 
27 januari 2016 
 
Eind november 2015 heeft thuiszorgorganisatie TSN uitstel van betaling aangevraagd. In het 
actualiteitendebat op woensdags 2 december vroegen de fracties van de SP en de Stadspartij hoe 
de gemeente zich op een eventueel faillissement voorbereidt en hoe het college de continuïteit van 
zorgverlening garandeert. Het college gaf toen aan dat bij een eventueel faillissement van TSN 
thuiszorg er andere partijen klaarstaan om de zorg over te nemen. 
 
Nu zijn we enkele weken verder en is het ondertussen eind januari. De fracties van de SP en de 
Stadspartij zijn geschrokken van de berichten van de FNV afgelopen weekend in de media. 
Volgens de FNV is er door het ontslag van 200 thuiszorgwerkers, nu te weinig personeel voor alle 
cliënten waardoor honderden Stadjers niet de thuiszorg krijgen die zij nodig hebben. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande hebben de fracties van de SP en de Stadspartij de volgende 
vragen: 
1. Op welke manier heeft het college de afgelopen weken de continuïteit van de thuiszorgcliënten 

proberen te garanderen? 
2. Wat is de reactie van het college op de alarmerende berichten van de FNV? 
3. Krijgt het college ook signalen van Stadjers die wel recht hebben op thuiszorg maar dit al 

enkele weken niet meer ontvangen hebben? 
4. Hoe probeert het college deze problemen op te lossen en heeft zij een vangnet ontwikkeld voor 

dit soort situaties? 
5. Ziet het college een verband tussen de bezuinigingen van de gemeente Groningen op de 

thuiszorg, de lager tarieven, de ontslagen bij TSN thuiszorg en de onrust die er nu sinds eind 
november onder thuiszorgwerkers en -cliënten leeft?  

6. Welke oplossing heeft het college -twee maanden na het vorige actualiteitendebat- voor de 
toekomst in petto om een eind te maken aan de onzekerheid onder mensen die afhankelijk zijn 
van thuiszorg en medewerkers van TSN? 
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