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MEMO
Aan

: Raad- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Overdragen taken van de pilot hulp bij het huishouden ten gevolge van het
faillissement van HH Pantein-Vivent

Datum

: 20 januari 2015

Geachte raad- en burgerleden,
Het college heeft vandaag 20 januari 2015 in haar vergadering als volgt besloten:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Niet in te stemmen met overname van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
met betrekking tot de uitvoering van hulp bij het huishouden en huishoudelijke verzorging in
het kader van de regionale pilot Hbh 2014 gemeenten NO-Brabant tussen de gemeente
Boekel en Pantein-Vivent BV.
De dienstverlening van Pantein-Vivent in Boekel over te dragen aan de overige
contractpartijen van de pilot hulp bij het huishouden en huishoudelijke verzorging (hierna te
noemen pilot Hbh).
De curator de motivatie schriftelijk toelichten voor dinsdag 15.00 uur.
De overeenkomst met Pantein-Vivent met ingang van 1 februari 2015 ontbinden op basis
van artikel 37 van de faillissementswet.
Beëindigingsbrief aangetekend verzenden naar de curator in het faillissement van Pantein
Vivent.
Cliënten per brief zo spoedig mogelijk informeren.

Uit bijgevoegde legal opinion van de advocaat blijkt dat er vanuit aanbestedingsrechtelijk
perspectief geen mogelijkheid is om Zuidzorg of een andere nog niet gecontracteerde partij de
rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met Pantein over te laten nemen. Daarom is
besloten de dienstverlening van Pantein-Vivent over de dragen aan de overige contractpartijen
van de pilot Hbh. De continuïteit en kwaliteit van dienstverlening wordt met deze oplossing het
beste geborgd. De contractpartijen zijn bereid een baan aan te bieden aan alle huishoudelijke
hulpen van Pantein-Vivent die op dit moment ingezet worden bij cliënten in de pilotgemeenten.
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Dit biedt de meeste kans dat de cliënten in onze gemeente hun vertrouwde hulp kunnen
behouden. Er is ook keuzevrijheid voor cliënten en medewerkers van Pantein-Vivent BV om te
kiezen tussen de gecontracteerde aanbieders.
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Sint-Anthonis, Sint-Oedenrode, Oss en
Veghel werken sinds 2014 samen in een pilot hulp bij het huishouden. Zij hebben voor
huishoudelijke verzorging contracten met nog acht zorgaanbieders.
Alle pilotgemeenten hebben vandaag hetzelfde besluit genomen. De pilotgemeenten dragen
2.500 cliënten met huishoudelijke hulp, in Boekel 72, van het failliete Pantein-Vivent over aan
deze zorgaanbieders.
Het college meent met dit besluit het meest tegenmoet te komen aan de belangen van de
cliënten en de medewerkers. Met de huidige aanbieders gaan we nu zo snel als mogelijk de
overdracht van cliënten en medewerkers vormgeven.
In de bijlage vindt u het volledige collegeadvies met de daarbij behorende bijlages.
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