
Oosterhout, 7 februari 2015, 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,

Geacht College, 

Conform artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt de 
SP het volgende aan de orde:

Uit een recente brief met daarin onder meer een persbericht van het College, naar aanleiding van 
berichtgeving in de media,  blijkt dat u kennis heeft genomen van de volgende berichten van 
Omroep Brabant:
1: 
http://www.omroepbrabant.nl/?
news/224290712/Dementerende+Oosterhouter+zwaar+verwaarloosd+Dat+dit+kan+in+Nederland,
+heel,+heel+schrijnend.aspx:
2:
http://www.omroepbrabant.nl/?
news/224329942/Grote+schoonmaak+van+huis+dementerende+Ad+uit+Oosterhout+begonnen.asp
x

In bericht nummer 1 geeft de portefeuillehouder zelf aan: “Dit kan echt niet”. Maar blijkbaar kan 
het wel, want het is inmiddels een voldongen feit. De SP heeft er meerdere keren op aangedrongen 
om mogelijke “tussen wal en schip gevallen” te identificeren om daar zodoende oplossingen voor te
garanderen en ik citeer uit onze WMO bijdrage “Wat doe je als het systeem wat je voor ogen hebt, 
niet helemaal blijkt te werken zoals je verwacht? Hoe ga je dat signaleren en wat ga je dan doen 
met die informatie? “ .  
Wij betreuren het ten zeerste nu te moeten constateren dat, ondanks onze specifieke vraag om 
aandacht hiervoor, er nu toch iemand tussen wal en schip is beland.

Daarom ook de volgende vragen:

• Hoe is deze situatie ontstaan?

• Bent u het met de SP eens dat de betreffende casus een mensonterende situatie betreft?
• Zo nee, waarom niet?

• Is het College het met de SP eens dat het gemeentelijke toezicht hierin heeft gefaald?
• Zo nee, waarom niet?

• Is het college het eens met de SP dat het toezicht sterk verbeterd moet worden om dit soort 
mensonterende toestanden te voorkomen?

• Zo nee, waarom niet?

Naar onze mening lag het voor de hand om na het faillissement van Thebe actief te inventariseren 
welke mensen door deze situatie getroffen zouden (kunnen) worden. 
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• Heeft de gemeente actief contact gezocht met voormalig Thebe medewerkers, na het 
faillissement van Thebe, om, onder andere dit soort casus te identificeren? 

• Zo nee, waarom niet?

• Welke acties heeft het College ondernomen na het faillissement van Thebe om ervoor te 
zorgen dat we Oosterhouters niet in de kou laten staan?

• Uit de berichtgeving van omroep Brabant komt naar voren dat Surplus zijn taken zou 
hebben verzaakt, bent u het hier mee eens? Zo nee,waarom niet?

• Wat gaat het college concreet ondernemen om dit soort casus beter in kaart te brengen, zodat
deze voortaan voorkomen kunnen worden? 

Met vriendelijke groet namens de SP Oosterhout

Alexandra Beekers


