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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 20 november 2018 hebben wij het onderwerp 'Ingediende Artikel 35 vragen PvdA 
over contracten van Samen 14 met dubieuze zorgbureaus' besproken. Deze vragen zijn door de PvdA 
fractie ingediend op 31-10-2018, op grond van het reglement van orde van de raad, Artikel 35. Schriftelijke 
vragen. 
 
Ons besluit 
Het college stemt in met de beantwoording van de vragen over zorgbureaus middels de opgestelde 
raadsbrief. 
 
Toelichting 
Op 30 november 2018 heeft RTV Oost een artikel gepubliceerd over de contractering van zorgaanbieders 
door 12 Twentse gemeenten. Deze aanbieders zijn door de twee overige Twentse gemeenten Hof van 
Twente en Almelo geweerd in hun aanbesteding. 
Deze publicatie van RTV Oost was voor het college aanleiding om u proactief te informeren. U heeft daarom 
op 1 november 2018 via de griffie per mail een statement en een Q&A van OZJT/Samen14 ontvangen 
waarin het standpunt namens de gemeente Dinkelland is opgenomen. 
 
Op 31 oktober 2018 heeft het college van de PvdA fractie onderstaande schriftelijk vragen ontvangen over 
de contractering van dubieuze zorgbureaus door Samen14. 
De beantwoording van de vragen sluit aan op de eerder gegeven reactie van het college op 1 november 
2018. 
 
1.      Wat is het standpunt van het college over het feit dat Samen14 contracten heeft afgesloten met 
dubieuze zorgbureaus? En waarvan 1 bureau zelfs onderzocht wordt door de sociale recherche? 
 
In Twente hebben we meer ‘goede’ aanbieders dan malafide aanbieders. Vanuit deze realiteit hebben wij 
ook onze aanbesteding ingericht. Juist met de vele aanbieders die prima werk leveren, willen we 
samenwerken vanuit vertrouwen.  
We hebben, door te kiezen voor selectie-eisen en barrièremodel, voorkomen dat er voor alle aanbieders een 
grote administratieve last ontstaat. Als we aan de voorkant álle controles bij álle te contracteren aanbieders 
hadden willen doen, had dit gezorgd voor een enorme administratieve last voor zowel aanbieders als voor 
gemeenten.  
 
2.      Met welke onderbouwing heeft Samen14 besloten toch in zee te gaan met deze dubieuze zorgbureaus 

 



 

 

terwijl de gemeentes Almelo en Hof van Twente besloten hebben dit niet te doen? 
 
Aanbieders die zorg willen leveren in Twente moeten voldoen aan strenge eisen waaronder het Twents 
kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is opgemaakt aan de hand van wettelijke kaders (de Wmo 2015 en de 
Jeugdwet), landelijke kwaliteitskaders en eigen ervaringen. 
Bij de gunning is de eerste fase van selectie gedaan op grond van de gestelde eisen binnen dit 
kwaliteitskader. Hierbij zijn circa 50 aanbieders uitgevallen. 
De tweede fase is het controleren van de gestelde eisen door middel van het ‘barrièremodel’. Dit vind plaats 
direct na gunning. Zie ook antwoord op vraag 4. 
 
3.      Is het college het met ons eens dat contracten met dubieuze zorgbureaus (die misbruik maken van een 
zeer kwetsbare groep in onze samenleving) zeer ongewenst zijn, en dat daar dus snel een einde aan moet 
komen? 
 
Het college is het geheel met u eens. 
 
4.      Zo ja, welke stappen gaat het college binnen Samen14 nemen om zo snel mogelijk van deze 
ongewenste contracten af te komen? 
 
Op dit moment, dus direct na gunning, passen we het barrièremodel toe. Het toetsen op de selectie- eisen 
en uitvoering van het barrièremodel is belegd bij het OZJT in opdracht van Samen14. We verdelen we alle 
gegunde aanbieders in drie categorieën: 'rood', 'oranje' en 'groen'. De meerderheid valt in de categorie groen. 
Alle rode en oranje aanbieders prioriteren wij en zij worden door ons onderworpen aan controles. Als blijkt 
dat niet aan de eisen wordt voldaan, ondernemen wij actie en kan dat leiden tot ontbinding van de 
overeenkomst. 
 
Binnen het programma Ondermijning staat Zorgfraude hoog op de agenda. Er wordt nauw samengewerkt 
tussen Sociale Recherche Twente (SRT), Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC), gemeenten, 
OZJT (toezicht en contractmanagement), Belastingdienst en Openbaar Ministerie. 
 
Daarnaast blijft de inspectie Jeugd toezicht houden op zorgaanbieders vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 
5.      Zo nee, hoe onderbouwt en motiveert het college het afsluiten en behouden van deze contracten? 
 
Deze vraag is niet van toepassing gegeven het antwoord bij vraag 4. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In naleving van artikel 35. Schriftelijke vragen, van het reglement van orde van de raad Dinkelland. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


