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Geachte heer Van Ruth,
Aanstaande donderdag vindt op verzoek van de SP een interpellatiedebat plaats,
waarin een van de vragen zal zijn: wist gemeente Haarlem voor 1 januari 2015 dat
Viva! alle vaste medewerkers huishoudelijke ondersteuning per cliënt na die datum
zou vervangen door een andere vaste medewerker?
De SP baseert zijn vraag op basis van uw brief d.d. 13 januari 2015 waarin o.a.
staat: "Tijdens voornoemde gesprekken is meerdere malen aan de orde geweest dat
ViVa! Zorggroep voornemens was om bij alle cliënten die het nieuwe product
'huishoudelijke ondersteuning' geïndiceerd hebben gekregen een andere
medewerker die huishoudelijke ondersteuning te laten uitvoeren."
Zoals bekend verschillen Viva! Zorggroep en gemeente Haarlem over dit punt van
mening. Tot op heden is, in de afgelopen maanden ook specifiek daarnaar gevraagd,
niet nader onderbouwd wanneer, door wie en in welk overleg dit is gemeld c.q.
besproken, laat staan 'geaccordeerd' door een aldaar aanwezige ambtenaar.
Vooropgesteld dat een uitspraak door een ambtenaar nooit hetzelfde is als een
bestuurlijk akkoord wil ik, zoals ook in eerder overleg aangegeven, graag weten wie
dit is geweest en op welke wijze dan volgens Viva! Zorggroep door gemeente
Haarlem zou zijn ingestemd.
Derhalve vraag ik u nogmaals de in uw brief van 13 januari 2015 gedane bewering
te onderbouwen vóór de raadsvergadering van donderdag a.s. opdat ik de raad een
antwoord kan geven.
Graag reken ik op uw^njeée^veïking iin deze.
Hoogachtend,

J.Chr. van der Hoek, MBA.
Gaarne bij beantwoording ons kenmer vermelden
Bezoekadres: Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem
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