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Onderwerp 

Vermindering arbeidsplaatsen 

zorgaanbieder ‘Triade-Flevoland’ 

 

 

 

Aan 

Voorzitter Provinciale Staten van Flevoland 

  

Van  

SP Statenfractie 

  

Afschrift aan 

Griffier 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Op 07 januari jl. zijn de medewerkers van de zorgaanbieder ´Triade-Flevoland´ geïnfor-

meerd over de situatie rond de bezuinigingen van de overheid op de zorg, waarbij vooral 

de gehandicaptensector en de jeugdzorg hard worden getroffen. Volgens het bestuur 

van de zorgaanbieder is ‘Triade-Flevoland’, om de toekomstbestendigheid van ‘Triade-

Flevoland’ te kunnen garanderen, genoodzaakt om maatregelen te nemen die vooral 

cliënten en medewerkers persoonlijk raken. 

 

Een belangrijke maatregel is het verminderen van het aantal arbeidsplaatsen. Hierbij 

gaat het om een reductie van 190 fte, waarvan 83 fte tijdelijke contracten en voor de 

vaste contracten gaat het om een krimp van in totaal 107 fte. Waarbij wordt aangegeven 

dat de bezuinigingen consequenties hebben voor iedereen, cliënten en medewerkers.    

 

Bovenstaande berichtgeving is voor de SP Statenfractie aanleiding om het College van 

Gedeputeerde Staten de volgende vragen te stellen: 

 

1. Heeft het college kennisgenomen van de consequenties die de vermindering van 

het aantal aarbeidsplaatsen op de zorgverlening vanuit de jeugdzorg heeft voor de 

cliënten? 

 Zo ja, wat zullen naar verwachting de consequenties zijn? 

 Zo nee, is het college bereid om met Triade-Flevoland hierover in overleg te 

gaan en Provinciale Staten hier zo spoedig mogelijk over te informeren? 

 

2. Deelt het college de mening van de SP-fractie dat met de vermindering van het 

aantal arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieder ‘Triade-Flevoland’ een naadloze aan-

sluiting op zorg, alsook de kwaliteit van zorg, in 2015 in het geding is? Zo nee, 

waarom niet? 
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3. Deelt het college de zorg van de SP-fractie dat door de vermindering van het aantal 

arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieder ‘Triade-Flevoland’ de wachtlijsten voor 

jongeren die een beroep op zorg doen zullen oplopen? Zo nee, waarom niet? 

  

4. Heeft het college van andere zorgaanbieders in Flevoland signalen ontvangen over 

de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen? 

 Zo ja, welke zorgaanbieders hebben dit aangegeven, over welke aantallen 

arbeidsplaatsen gaat het en welke consequenties heeft dit voor de ‘warme’ over-

dracht van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten? 

 Zo nee, is het college bereid om dit bij de zorgaanbieders na te gaan en 

Provinciale Staten hier zo spoedig mogelijk over te informeren? 

 

 

Namens de SP Statenfractie Flevoland, 

 

S. (Symaiah) Verbeek 


