
Faillissement Better Life 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen 
Van: C.G. de Kok, CDA-fractie gemeente Huizen 
Betreft: Vragen over het (dreigend) faillissement van Better Life, gevestigd te Huizen 
Datum: 29 januari 2016  

 

Geachte college, 

Donderdag 28 januari 2016 verschenen er berichten in de media over het (dreigend) faillissement 

van Better Life Thuiszorg en Better Life Zorg BV (hierna Better Life), gevestigd in Huizen. Uit de 

berichten valt op te maken dat dit faillissement ook inwoners, zowel cliënten als medewerkers van 

deze zorgaanbieder, raakt. Volgens de directeur heeft de organisatie onvoldoende cliënten sinds de 

thuiszorg van het Rijk naar de gemeente is gegaan en heeft ze het personeelsbestand niet op tijd 

daarop kunnen aanpassen.  

Naar aanleiding van deze berichten heeft de CDA-fractie de volgende vragen, conform het Reglement 

van Orde, artikel 47: 

1. Kunt u de berichten over een (dreigend) faillissement van Better Life bevestingen? 

a. Is er al surséance van betaling aangevraagd? 

b. Is er sprake van een dreigend of een daadwerkelijk faillissement?  

c. Wie heeft het (dreigend) faillissement aangevraagd? 

d. Wanneer heeft u de eerste signalen over de problematische bedrijfsvoering bij 

Better Life ontvangen? 

e. Welke acties heeft u toen ondernomen? 

f. Wanneer bent u over het (dreigend) faillissement geïnformeerd? 

2. Hoeveel inwoners uit Huizen zijn op basis van de Wmo cliënt bij deze zorgaanbieder(s)? 

3. Wat zijn de gevolgen voor hen en hoe wordt de continuïteit van de zorg- en dienstverlening 

door de zorgaanbieder gewaarborgd? 

4. Welke maatregelen hebt u genomen, neemt u en/of kunt u nog nemen om de continuïteit en 

de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan de betrokken cliënten te waarborgen? 

5. Hoeveel inwoners uit Huizen zijn als medewerker in dienst bij deze zorgaanbieders(s) en 

hoeveel ZZP-ers uit Huizen werken in opdracht? 

6. Wat zijn de gevolgen voor hen?  

7. Wat zijn de oorzaken dat Better Life niet voldoende cliënten aan zich heeft kunnen binden? 

8. Waarom heeft Better Life het personeelsbestand niet op tijd kunnen aanpassen? 

9. Zijn er andere zorgaanbieders met Huizer cliënten en/of medewerkers die in vergelijkbare 

omstandigheden verkeren en waarvoor ook faillissement dreigt? 

10. Heeft het (dreigend) faillissement van Better Life gevolgen voor het Wmo-beleid van de 

gemeente Huizen? Zo ja, welk? Zo nee, waarom niet? 

11. Welke lessen moeten zorgaanbieders leren van dit (dreigend) faillissement en welke lessen 

leert u? 



De CDA-fractie verzoekt het college om snelle beantwoording van de vragen, zodat die nog in de 

komende raadsvergadering op 11 februari 2016 behandeld kunnen worden. De reden hiervoor is dat 

het faillissement van een lokale zorgaanbieder een uitzonderlijke gebeurtenis is, met een behoorlijke 

maatschappelijke impact. 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de CDA Huizen fractie 

C.G. de Kok 

raadslid CDA Huizen 


