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Breda, 24 december 2014

Betreft: Vragen ex. art. 41 RVO

Aan het college van B&W van Breda

Onderwerp: Faillissement Thebe Huishoudelijke Zorg B.V.

Geacht college,

Donderdag 18 december jl. heeft Thebe Holding voor Thebe Huishoudelijke Zorg 
B.V. het faillissement aangevraagd bij de rechtbank van Breda. Door dit 
faillissement staan begin volgend jaar bijna 2000 medewerkers op straat en stopt 
de zorg ruim 6700 klanten.

Gedurende de afgelopen dagen is gebleken dat dit faillissement, naast al het 
persoonlijke leed voor de medewerkers en klanten, nog een andere nare zijde 
kent. Zo blijkt de grootste schuldeiser van Thebe Huishoudelijke Zorg de eigen 
moederorganisatie Thebe Holding te zijn. Het heeft er hiermee alle schijn van dat 
Thebe, nadat ze eerdere pogingen daartoe deze zomer door het UWV werden 
geblokkeerd, nu op een andere manier goedkoop van haar personeel en haar 
verliesgevende tak af probeert te komen.

Daarnaast blijkt dat bestuursleden van Thebe al jarenlang bij de  (te) 
veelverdieners in de zorgbranche te horen. Ondertussen geven medewerkers 
aan nog salaris tegoed te hebben en zijn het personeel en de klanten niet 
persoonlijk maar via de media geïnformeerd over het faillissement. Aangezien de 
gemeente Breda ook contracten heeft met Thebe, komen wij tot de volgende 
vragen:

1. Wat zijn de gevolgen van het faillissement van Thebe Huishoudelijke Zorg 
voor Breda? Hebben niet invorderbare schulden van Thebe Holding op 
Thebe Huishoudelijke Zorg gevolgen voor de voor Breda gecontracteerde 
zorg?

2. Wat is uw reactie op de gang van zaken bij Thebe rondom dit 
faillissement? Vindt u dit een juiste wijze van omgang met juridische 
mogelijkheden, personeel en klanten?

3. Is er volgens u voor de Gemeente Breda, als grote opdrachtgever van 
Thebe, een rol weg gelegd om het bestuur van Thebe om opheldering te 
vragen over de gang van zaken?
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4. Is het college bereid om consequenties te verbinden aan (toekomstige) 
samenwerking wanneer blijkt dat Thebe op oneigenlijke wijze heeft 
geprobeerd van haar personeel af te komen?

5. Zijn er nog andere zorginstanties waar de Gemeente Breda contracten 
mee heeft waar soortgelijke zaken spelen of te verwachten zijn? Hoe gaat 
u daarbij optreden?

Met vriendelijke groet,

Dirk Uijl
Gemeenteraadslid SP Breda
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