
 

 

Motie            

Raadsvergadering 19 april 2016 
Agendapunt: 14 
Onderwerp: Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg 
Indiener: fractie(s) PvdA 
 

De raad van de gemeente Dinkelland  

  

In vergadering bijeen op 19 april 2016 

  

Overwegende,  

 

- Dat er zich nu al jaren problemen voordoen rond arbeidsvoorwaarden van werknemers in de 

huishoudelijke zorg, zoals nu weer bij TSN; 

- Dat er in toenemende mate sprake is van uitholling van de positie van werknemers in de zorgsector, 

dit mede als gevolg van de privatisering van deze sector; 

- Dat de raad van Dinkelland streeft naar eerlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de 

(huishoudelijke) zorg; 

- Dat in de praktijk blijkt dat het huidige systeem van aanbesteding leidt tot voortdurende onzekerheid 

voor werknemers in deze sector; 

- Dat uitvoerende instanties elkaar vaak beconcurreren op arbeidsvoorwaarden, met negatieve gevolgen 

voor de kwaliteit van de zorg, waardoor ook voortdurend onrust ontstaat bij gebruikers van de zorg; 

- Dat de gemeente hoofdaanbesteder is van huishoudelijke zorg; 

- Dat de gemeente dan ook de aangewezen partij is om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden in 

de huishoudelijke zorg op een eerlijke manier tot stand komen; 

 
Besluit, 
 
Het College met nadruk te verzoeken zich er sterk voor te maken dat; 
 

- Voorafgaand aan de aanbesteding van huishoudelijke zorg, door de gezamenlijke Twentse gemeenten 

met de vakbonden afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden die gaan gelden; 

- Indien er tot afspraken met de vakbonden wordt gekomen, deze arbeidsvoorwaarden bindend worden 

meegenomen in de aanbestedingsvoorwaarden waaraan inschrijvers zich dienen te houden; 

- Hierdoor de kwaliteit van de zorg voortaan centraal zal staan bij de aanbesteding van de zorg omdat 

de arbeidsvoorwaarden hierbij vooraf vastliggen; 

- Er hierdoor meer zekerheid ontstaat in de huishoudelijke zorg voor zowel werknemers alsook voor de 

zorgvrager; 

- Er bovendien meer zekerheid ontstaat over de zuiverheid in het gesprek tussen vrager en aanbieder 

over de hoeveelheid noodzakelijke zorg, omdat kwaliteit daarbij een meer bepalend aspect wordt dan 

de arbeidsvoorwaarden; 

- Deze motie kenbaar wordt gemaakt aan de andere Twentse gemeenteraden met het verzoek om deze 

over te nemen. 

Aldus vastgesteld in de raad van 19 april 2016 

 

Fracties: PvdA, ……. 

Namen: Severijn, ……. 

 
 


