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Schriftelijke vragen Socialistische Partij
Dreigend faillissement Mika Thuiscoach

De fractie van de SP heeft op vrijdag 22 januari een brief ontvangen van de medewerkers
van Mika Thuiscoach, die de begeleiding van zo'n 400 kwetsbare inwoners en gezinnen 
verzorgen. Zij vrezen voor het voortbestaan van Mika Thuiscoach.

Maar aanleiding van deze brief heeft de fractie van de SP de volgende vragen aan het 
college van B&W:

1. In de brief van 22 januari worden door de medewerkers een tweetal oorzaken 
aangegeven voor het dreigende faillissement. Een van de oorzaken is het feit dat 
de gemeente per 2016 de tarieven met 25% hebben verlaagd. Kan het college 
aangeven of dat in Zoetermeer ook het geval is?

2. Zo ja, kan het college aangeven waarom zij denkt dat de dienst tegen een 
dergelijk lager tarief geleverd kan worden?

3. In de brief van 22 januari geven de medewerkers aan dat er een duidelijke 
verschuiving zichtbaar is in het afgeven van indicaties. Waar bij een cliënt eerder 
nog een zwaardere gespecialiseerde indicatie werd afgegeven krijgt een cliënt met
dezelfde zorgzwaarte nu slechts een basis indicatie. Kan het college afgeven of dat
in Zoetermeer ook het geval is?

4. Zo ja, kan het college een verklaring geven waarom er lichtere indicaties worden 
afgegeven?

5. In het geval van Mika Thuiscoach blijkt dat er door de aandeelhouders, Fundis en 
Kwadraad, een BV-spelletje wordt gespeeld om risico's zo veel mogelijk af te 
wenden. Heeft het college afspraken gemaakt over het uitvoeren van 
werkzaamheden door derden. Dus door andere organisaties anders dan waarmee 
een contract is gesloten?

6. Kan het college aangeven waarom de verantwoordelijke wethouders niet zijn 
ingegaan op het verzoek van de partijen om te spreken over de ontstane situatie?

7. Is het college bereid om eventueel het potje “reserve sociaal domein” aan te 
spreken om het dreigende faillissement te voorkomen?

8. Kan het college aangeven hoe de zorg gecontinueerd zal worden in het geval van 
een faillissement van Mika Thuiscoach?

9. Kan het college aangeven wat zij bij een eventueel faillissement van Mika 
Thuiscoach zal doen voor de medewerkers die op straat komen te staan?
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