
 

 

  
 

BEANTWOORDING DOOR HET COLLEGE VAN DE SCHRIFTELIJKE VRAGEN  

gesteld door de heer C. Severijn van de PvdA-fractie  

 

Dinkelland, 7 augustus 2018 

 

Inleiding  schriftelijke vragen door de PvdA 

 

Schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het reglement van orde 

Dinkelland 5 juli 2018 
 

De PvdA is erg geschrokken dat thuiszorgbedrijven in Twente enorme winsten maken*. In de 

berichtgeving van Follow The Money wordt gerept van ruim 66% winst. Dat betekent dat een 

groot deel van ons thuiszorgbudget verdwijnt in de zakken van ’zorgondernemers’. Dit is wat 

ons betreft de wereld op zijn kop. Het is een perverse uitkomst van een systeem dat de PvdA 

graag wil veranderen. Wij hebben hierover de volgende vragen. 

Met vriendelijke groet  

Namens de PvdA Fractie 

Cel Severijn 

*) https://www.ftm.nl/artikelen/gehaaide-ondernemers-maken-dikke-winst-in-de-zorg 

  

Vraag 1 PvdA Wat vindt het college van deze berichtgeving?  

Het college herkent dit signaal niet. De genoemde aanbieder in het artikel is niet 

werkzaam in het werkgebied van Dinkelland.  

 

Vraag 2 PvdA Is het college het met ons eens dat dit zo snel mogelijk moet veranderen?  

In de Wmo worden onze tarieven bepaald aan de hand van de AMvB reële prijzen. 
Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn om rekening te houden met cao eisen, 
overhead kosten, reiskosten, etc. voor het berekenen en vaststellen van onze 
tarieven. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om zich hier aan te houden. Dit betekent 
dat wij de tarieven bijvoorbeeld niet naar beneden mogen bijstellen als wij 
vermoedens hebben dat de tarieven te hoog zijn en aanbieders hierop meer winst 
dan normaal kunnen maken. In de contracten met de aanbieders is afgesproken dat 
zij een accountantsverklaring overleggen over doelmatigheid en rechtmatigheid van 
de geleverde zorg conform de indicaties.  
 

Vraag 3 PvdA Zo ja, wat en wanneer gaat het college er iets aan doen?  

Zie hierboven 

 

Vraag 4 PvdA Zo nee, waarom niet? 

Zie hierboven 

 

https://www.ftm.nl/artikelen/gehaaide-ondernemers-maken-dikke-winst-in-de-zorg


 

 

Vraag 5 PvdA Wilt u contact opnemen met de andere gemeentelijke partners binnen 

“Samen14” met als doel om dit soort uitwassen tegen te gaan?  

In 2017 en 2018 hebben wij voor alle voorzieningen in de Wmo nieuw beleid 
opgesteld en alles opnieuw ingekocht. Hierdoor verwachten wij dat al het beleid en 
de contracten in de Wmo stabiel zijn in de komende jaren. 
Tevens hebben wij binnen Samen 14 afspraken gemaakt over regionale 
samenwerking op gebied van toezicht en kwaliteit Wmo.  Om deze reden verwachten 
wij dat in de komende jaren meer focus komt op contractbeheer en toezicht.  
Hierdoor zullen naar verwachting eventueel signalen van oneigenlijk gebruik van 
Wmo indicaties en tarieven (waardoor zorgaanbieders bijvoorbeeld meer winst dat 
normaal kunnen maken) tijdig worden gesignaleerd en aangepakt.  
Overigens is het signaal over de betreffende zorgaanbieder inmiddels bij Samen 14 
gemeld.  

 

 


