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Overname percelen schoonmaakondersteuning TSN

Geachte leden van de raad,
In de raadscommissie van 11februari jongstleden heeft wethouder Bos toegezegd dat wij u per
brief nader zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot het aanstaande
faillissement van TSN en de overname van het contract. Met deze brief willen wij u hierover
informeren.
Het college heeft twee voorstellen ontvangen om de schoonmaakondersteuning van TSN over te
nemen waarbij het uitvoerend personeel in dienst van TSN onder dezelfde arbeidsvoorwaarden
wordt overgenomen. De voorstellen zijn afkomstig van Buurtzorg en de AtHome First BV. Wij
hebben deze voorstellen vooral beoordeeld op de geboden continuïteit van de ondersteuning en
de gevolgen voor de werkgelegenheid. Ook is gekeken naar de juridische eonsequenties van de
voorstellen.
Beide voorstellen kwamen overeen qua continuïteit en werkgelegenheid. Het uitvoerend
personeel wordt overgenomen en dat betekent dat de cliënten dezelfde medewerker over de vloer
krijgen als bij TSN. In het voorstel van de AtHome First BV is opgenomen dat de
planningsystematiek en werkwijze van TSN wordt overgenomen. In het voorstel van Buurtzorg
is dit niet duidelijk
Het doorslaggevende verschil in beide voorstellen ligt in de door Buurtzorg gevraagde
transitievergoeding van circa C 300.000,--. Het is juridisch gezien zeer de vraag ofhet mogelijk
is een dergelijke vergoeding zonder meer te verstrekken. Het betalen van deze vergoeding kan als
ongeoorloofde staatssteun worden aangemerkt. Door in te gaan op de voorwaarde van
Buurtzorg, wordt er een wezenlijke wijziging in het oorspronkelijke contract dat met TSN is
afgesloten aangebracht. In het kader van het aanbestedingsrecht is dit verboden.
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De AtHome First BV vraagt geen vergoeding waardoor dit probleem niet speelt. Het college heeft
dan ook besloten om niet in te stemmen met het voorstel van Buurtzorg en het aanbod van de
AtHome First BV te accepteren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

C. Bijl

