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Aan de raad
Inleiding en probleemstelling
De bewindvoerders hebben aangekondigd dat op 16 maart a.s. de surséance van TSN
Thuiszorg zal worden ingetrokken en omgezet in een faillissement.
Zoals het college van burgemeester en wethouders van Beemster de raad reeds per brief
hebben laten weten, heeft het college ingestemd met het voorstel om de door stichting
Buurtzorg op te richten Stichting Familiehulp de activiteiten van TSN en het contract met
Beemster na faillissement te laten overnemen.
Voor dit besluit waren verschillende argumenten. Eén daarvan is dat het door de visie en
voorgestelde werkwijze van Familiehulp mogelijk wordt een versnelling te realiseren van de
gewenste transformatie zoals in het gemeentelijke beleidsplan bedoeld.
Buurtzorg vraagt een transitievergoeding die bedoeld is om deze nieuwe werkwijze in de
stichting Familiehulp te implementeren. Om de andere aanbieders in de gelegenheid te
stellen versneld eenzelfde vernieuwende ontwikkeling te realiseren is besloten een tijdelijke
subsidieregeling voor 2016 vast te stellen.
Gelet op de lokale aard van de zorg die TSN aanbiedt, is het goed verdedigbaar dat de
transitievergoeding niet als staatssteun moet worden gezien. Het vaststellen van de
voorgestelde subsidieregeling fungeert in dit verband als extra ‘veiligheidsklep’ voor het
afwenden van het risico op staatssteun.
De overstap van medewerkers en cliënten van TSN Thuiszorg naar Familiehulp, is gepland
op 28 maart a.s., de start van periode 4. Per die datum gaat ook het contract van TSN voor
het leveren van HbH en HHT met de gemeente Beemster over naar Familiehulp.
Oplossingsrichting
De raad stelt op 22 maart 2016 een specifieke Tijdelijke subsidieverordening vast, met als
doel het stimuleren van de innovatie in dienstverlening door en bedrijfsvoering bij
thuiszorgorganisaties ten behoeve van de transformatie van hulp bij huishouden naar een
onderdeel van integrale thuisondersteuning alsmede het realiseren van een warme transitie
van cliënten en medewerkers.
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Meetbare doelstelling
In een inhoudelijk verslag bij de vaststellingsaanvraag wordt door de subsidieontvanger
aangegeven in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten en doelstellingen ten opzichte van de
gewenste (maatschappelijke) effecten zijn gerealiseerd.
Financiële consequenties
Op basis van de gefactureerde omzet HbH1 in 2015 is berekend dat het totale benodigde
subsidiebudget naar verwachting € 26.000,- zal bedragen.
Overige consequenties
Geen
Monitoring evaluatie
Monitoring en evaluatie vindt plaats in het reguliere contractmanagement en op basis van het
inhoudelijk verslag bij vaststelling.
Voorgesteld besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Beemster stelt de raad voor de
‘Tijdelijke subsidieverordening transformatie hulp bij huishouden Beemster 2016’ vast te
stellen.
Communicatie/Participatie
De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in het digitaal gemeenteblad. De
aanbieders worden via het contractmanagement op de verordening geattendeerd.
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