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Geachte raad- en burgerleden,
Vandaag heeft de rechter het faillissement uitgesproken over Huishoudelijke Hulp PanteinVivent BV (HH-PV). HH-PV heeft ca. 1800 medewerkers in dienst en biedt huishoudelijke hulp
voor ca. 6000 mensen. Het werkgebied van HH-PV is (in Uden en Mook & Middelaar wordt
geen huishoudelijke hulp geleverd door HH-PV):

Met de gemeenten die deelnemen in de pilot Huishoudelijke Verzorging: Boxmeer, Boekel,
Bernheze, Oss, Landerd, Veghel, St. Oedenrode, St. Anthonis zijn we nu in overleg om ervoor
te zorgen dat de zorg zoveel als mogelijk gecontinueerd kan worden.
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Het proces van Faillissement
Op 24 november 2014 is door de Rechtbank Oost-Brabant een beoogd curator benoemd in de
stille bewindvoering. Op de site van de curator en het persbericht (bijlage) staat uitgebreid een
verslag van dit proces www.turnaroundadvocaten.nl. Voor de duidelijkheid, de gemeenten zijn
niet betrokken geweest in deze fase van stille bewindvoering.
Op donderdagmiddag 8 januari 2015 zijn alle bestuurders uitgenodigd van het werkgebied van
HH-PV. Op dat moment werd pas duidelijk dat het faillissement al was aangevraagd in
november 2014 en dat er een periode van stille bewindvoering was ingezet. Deze briefing was
onder de strikte geheimhouding tot het moment dat de medewerkers van HH-PV ingelicht
zouden worden: 14 januari 2015 17.00 uur. Dit om zoveel mogelijk maatschappelijke onrust te
voorkomen.
Het gaat binnen dit faillissement alleen om de Huishoudelijke Hulp van Pantein-Vivent
BV. Dit staat los van andere dienstverlening van Pantein.
Op dat moment werd er een mogelijke oplossing gepresenteerd. Deze oplossing werd
gepresenteerd, waar alle gemeenten in het werkgebied aan mee zouden moeten doen, anders
was de deal van tafel. De gemeenten krijgen tot 20 januari 2015 de tijd om te reageren op dit
aanbod.
Vervolgproces
De pilotgemeenten hebben met deze informatie en het aanbod voorbereidingen getroffen op het
faillissement. De geheimhoudingsafspraak maakte de voorbereidingsfase van de gemeenten
erg lastig. De pilotgemeenten hebben in de voorbereiding de volgende prioriteiten voor ogen
gehad:
1. Zorgcontinuïteit voor de Klanten van HH-PV is het allerbelangrijkste.
2. Het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de medewerkers van HH-PV.
In de afgelopen dagen zijn meerdere scenario’s uitgewerkt waarmee de pilotgemeenten deze
uitdaging aangaan. Dit omdat de gemeenten hun eigen afspraken hebben gemaakt met hun
aanbieders en dus andere contracten hebben.
Voor donderdagochtend 15 januari hebben wij onze huidige (overgebleven) contractpartners
uitgenodigd om de ontstane situatie te bespreken. Wij willen in eerste instantie met onze
huidige contractpartners zoeken naar een oplossing. Nogmaals met de volgende volgorde in
prioriteit: 1. Continuïteit van Zorg en 2. Behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Deze
verkenning vindt de komende dagen plaats. Over het behoud van werkgelegenheid kunnen wij
nu nog niet veel zeggen. Wij doen hier natuurlijk ons uiterste best voor. Datzelfde vragen we
ook van de curator en van de bestaande aanbieders.
Dinsdag 20 januari willen we een eerste verkenning afgerond hebben. De uitkomst van deze
eerste verkenning bepaalt uiteindelijk de vervolgstappen. De stand van zaken zullen wij dan ook
weer met de fractievoorzitters bespreken.
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Keuzevrijheid
Binnen de pilot hebben cliënten keuzevrijheid van aanbieder. Er is nu een bijzondere situatie,
waarbij de acht gemeenten 2532 cliënten gaan herplaatsen, in Boekel gaat het over 72 cliënten.
Daarom gaat de komende tijd continuïteit van zorg boven de keuzevrijheid van klanten.
Bestuurders en ambtenaren van de pilotgemeenten werken hard aan een oplossing. We doen
ons uiterste best om onrust en ongemak te voorkomen en te beperken. We zijn hierin ook
afhankelijk van de curator, in hoeverre hij de komende weken in staat is de zorg te continueren
aan de huidige cliënten van HH-PV. Deze tijd hebben wij ook echt nodig om een oplossing te
organiseren.
De cliënten van HH-PV ontvangen van de gemeenten een brief, waarin het faillissement wordt
toegelicht en welke gevolgen dat heeft. Daarnaast zijn de medewerkers van de gemeenten
gebriefd met een Q&A over het faillissement. Het Dorpsteam Boekel is geïnformeerd en de
medewerkers zijn in staat telefoontjes van burgers te beantwoorden.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de bijlagen.
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