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Reactie inzake Faillissement Vérian Care & Clean BV

Beste heer Van der Hoorn ,
Het college van de gemeente Heerde heeft uw brief in goede orde ontvangen. Wij danken u voor de
informatie die u ons doet toekomen. Wij hebben uw oproepen ter kennisgeving aangenomen. Als
gemeente zijn we intensief meegenomen door Stichting Verian inzake het faillissement van hun
onder aanbieder. Wij hebben naar Stichting Verian onze zorgen geuit en aangegeven dat de
continuïteit van zorg voor de betreffende cliënten en de continuïteit van werkgelegenheid voor de
werknemers voor ons de hoogste prioriteit heeft. Stichting Verian heeft naar ons aangegeven dat zij
hetzelfde doel nastreven. Stichting Verian heeft ons structureel meegenomen in de stappen die ze
nemen in dit proces.
In het proces waarin de regie allereerst bij een curator en vakbonden ligt, ondervinden wij dat er
veel onrust is ontstaan bij onze cliënten en de betrokken werknemers die ontslag aangezegd hebben
gekregen. Als gemeente zijn we beperkt betrokken bij dit proces en de vorderingen die de curator
en de vakbonden daarin gemaakt hebben. Dit maakt dat we als gemeente moeilijk kunnen
anticiperen. Het college neemt uw advies ter harte inzake het goed borgen van een
onderaannemersconstructie in toekomstige aanbestedingen.
Als laatste reageren we op uw oproep inzake het hanteren van een reëel tarief. In de gemeente
Heerde is meerdere keren per jaar samenspraak met de aanbestedende partijen, die huishoudelijke
ondersteuning bieden binnen het lokale contract. Samenspraak vindt ook zorgvuldig plaatst over het
tarief. Deze is voor 2018 in samenspraak tot stand gekomen. We anticiperen op de veranderingen in
de CAO VenV van 1 april 2018 door het aanpassen van het tarief met ingang van die datum. Ook
voor 2019 en de jaren erna zal de gemeente Heerde een reëel tarief hanteren.
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