
Voorzitter, hier staan we dan voor een tweede spoedbijeenkomst in amper één maand na 

aantreden van dit college. En wat de PvdA fractie betreft gaat het ook om heel wat, namelijk 

het faillissement van de Huishoudelijke tak van Pantein-Vivent B.V..  

En dit raakt ons allen, aangezien het hier gaat om duizenden cliënten die momenteel in 

onzekerheid zitten. Het gaat tevens om honderden medewerkers die terecht boos zijn, zich 

gepiepeld voelen en niet weten wat er staat te gebeuren. En tot slot, gaat het voor mijn fractie 

ook om de toekomst van de zorg en de rol en verantwoordelijkheid die het college en wij als 

raad hierin hebben. 

Rondom dit leed en vooral de ontstane onzekerheid, zal ik mijn bijdrage vervolgen met op de 

eerste plaats de centrale vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen, wat de rol van ons bestuur 

hierin is geweest en welke lessen we richting de toekomst meenemen. Daarna zal ik stil staan 

bij vragen die mijn fractie heeft over hoe het nu verder gaat. En in hoeverre de 

oplossingsrichtingen zorg voor de cliënten en werk voor medewerkers ook na 1 februari 

garanderen. Tot slot, zal ik stil staan bij de pilot huishoudelijke zorg en de toekomst van de 

zorg in Oss. 

Om te beginnen de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. En voorzitter, het verrast de 

PvdA dat de verantwoordelijke wethouder, die tevens een voortrekkersrol heeft in de 

pilotgemeente, aangeeft verrast te zijn over dit faillissement. Dit terwijl er de afgelopen 

periode regelmatig signalen vanuit niet alleen Pantein-Vivent, maar ook de cliënten binnen 

kwamen.  

Met name de brief die Pantein-Vivent op 7 november naar de regiogemeenten heeft gestuurd 

spreekt boekdelen en laat een duidelijke noodkreet zien. En wat doet de wethouder met deze 

informatie? Middels een brief die ruim twee weken later op 26 november verstuurd wordt, zet 

u enkel ‘theoretisch’ uiteen wat volgens u de gemaakte afspraken zijn en geeft u te kennen 

een vervolgafspraak te willen.  

Het langverwachte gesprek vindt uiteindelijk op 18 december tussen o.a. de wethouder en 

Pantein-Vivent plaats. Hierin wordt nogmaals bevestigd dat het zo niet langer meer gaat en 

wordt het faillissement zelfs als scenario expliciet genoemd. Echter het saignante detail is dat 

dit faillissement op dat moment al was aangevraagd. 

Wat de PvdA moeilijk in deze uiteenzetting te begrijpen vindt, is hoe de wethouders deze 

signalen over het hoofd heeft gezien, heeft kunnen negeren en er niet adequaat op heeft 

gehandeld door zelf de regie te nemen. Ook begrijpen wij niet dat u deze belangrijke brief cq. 

noodkreet niet proactief met de raad heeft gedeeld. Met dit alles wekt de wethouder de indruk 

in een ‘ivoren toren’ te hebben geleefd. 

Voordat ik verder ga alvast twee vragen ter verduidelijking: 

- Wat is de reden waarom u de brief van 7 november en de beantwoording van 26 

november niet met de raad bijvoorbeeld in vertrouwelijkheid heeft gedeeld?  

- Heeft u n.a.v. de brief op 7 november en het gesprek op 18 december waarin 

faillissement als een reëel scenario werd genoemd, intern het initiatief genomen om 

over een plan B na te denken, zodat u niet verrast zou worden op het moment wanneer 

faillissement daadwerkelijk zou plaatsvinden? Zo ja, wat waren deze acties? Zo nee, 

waarom is dit niet gebeurd. 



Een ander belangrijk element die uit de beantwoording van onze brandbrief naar voren is 

gekomen, is dat de wethouder aangeeft dat op moment van gunning er nog niets bekend leek 

te zijn over een verslechterde financiële situatie. Uit een aanvullende vraag in de extra 

belegde bijeenkomst maandag, is gebleken dat de wethouder ook niet naar deze extra 

financiële stukken heeft gevraagd ten tijden van de gunning. Op basis van gevoel, volgens de 

wethouder, leek er namelijk een goede grond voor verdere samenwerking.  Inmiddels blijkt 

uit het rapport van de curator dat de cijfers uit die tijd een groot voorspellend karakter zouden 

hebben gehad. Hiermee hadden risico’s dus proactief afgedekt kunnen worden. De vraag die 

mijn fractie richting de toekomst hierbij nog heeft: 

- Hoe gaat u waarborgen dat de financiële cijfers van toekomstige partijen waarmee de 

gemeente in zee gaat, serieus bekeken worden en meegenomen worden in de finale 

afweging. 

Ik vervolg mijn bijdrage met ‘hoe nu verder’, ofwel hoe gaat de wethouder zorg voor cliënten 

en behoud van banen na 1 februari garanderen. Aangezien de tijd dringt is duidelijkheid op 

korte termijn vereist. Tegelijkertijd moet deze oplossingsrichting duurzaam zijn om taferelen 

te voorkomen. We zijn dan ook positief gestemd dat de wethouder zich uiteindelijk niet onder 

druk van de curator heeft laten zetten om meteen met ZuidZorg in zee te gaan. 

Zorgvuldigheid is nadrukkelijk gewenst. Het uiteindelijk besluit heeft geresulteerd in het 

kiezen voor de overige 8 zorgaanbieders, die tevens contractpartij zijn. 

In het advies schets u een aantal voordelen van overname door deze bestaande 

contractpartijen, waar heeft de PvdA een aantal vragen bij heeft. 

- U geeft aan dat u kwalitatief goede hulp wilt continueren, nu weten we dat dit ook het 

streven was in de samenwerking met Pantein-Vivent. Mijn vraag is hoe denkt u dit 

binnen het huidige contract te garanderen?  

- U geeft aan dat cliënten en medewerkers keuzevrijheid hebben om te kiezen naar 

welke zorgaanbieder zij gaan. Is het duidelijk hoe deze verdeling over de 8 

zorgaanbieders gedaan wordt? 

- U geeft ook aan dat het aanbod van de contractpartijen alle hulpen uit Oss en de regio 

100% kans op werkgelegenheid biedt. Wat betekent dit? 

- Hoe groot acht u de kans dat op 1 februari de zorg gecontinueerd wordt en dat dit met 

de betreffende partijen ook zodanig ingeregeld is? 

Om voort te borduren op de kwaliteit, baart het ons zorgen dat de evaluatie van de pilot 

huishoudelijke zorg nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Dit betekent dus dat de lessen uit 

deze pilot, die wellicht mede van invloed zijn geweest op het faillissement van Pantein-

Vivent, waarschijnlijk niet in de aankomende gunning opgepakt worden. De PvdA ziet dit 

namelijk als een gemiste kans. Op de eerder genoemde bijeenkomst van maandag leek de 

wethouder namelijk nog geen haast te hebben met deze evaluatie en was het erg onduidelijk 

waarom deze nog steeds wordt uitgesteld. Een vraag hierover: 

- Bent u voornemens om alsnog de hoofdlessen uit de pilot huishoudelijke zorg per 

direct mee te nemen in de huidige gunning? 

Tot slot, wil de PvdA bandrukken dat we de visie op ‘de zorg van de toekomst’ in Oss niet uit 

het oog moeten verliezen. De zogenaamde kanteling is pas begonnen en vereist een 

zorgvuldige aanpak. Kantelen is namelijk niet iets wat een gemeente alleen doet, maar 



hiervoor is juist de hulp nodig van de burger en cliënt. Niet alleen communiceren naar de 

burger toe wat de Kanteling inhoudt of wat de gemeente verwacht maar juist in samenspraak 

gaan.  

Ik daag het college graag uit om deze lijn van denken ook door te zetten, vooral ook op de 

manier hoe we onze zorgpartners benaderen. Dus niet alleen eisen wat er opgeleverd moet 

worden, maar meedenken. En op het moment dat we constateren dat iets niet loopt zoals 

gewenst, er het gesprek over durven voeren. Misschien had met deze mentaliteit het 

faillissement afgewend kunnen worden. 

 


