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Op 5 juli 2018 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Elferink van de fractie 
PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van 
Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt. 
 
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Elferink (PVV) inzake 
Thuiszorgbedrijf Anahid uit Almelo. 
 
 
 
Vraag 1. 
Bent u bekend met het betreffende artikel in Follow the Money? 
 
We zijn bekend met het artikel. 
 
 
 Vraag 2. 
Bent u ook zo geschrokken van de inhoud van dit artikel? Zo nee, waarom niet? 
 
De inhoud van het artikel is, als deze correct is, schokkend te noemen. 
Helaas weten we dat er tussen alle goede zorgbedrijven ook bedrijven zijn die vooral 
geldgestuurd werken. Daarom investeren we als gemeente ook actief op het tegengaan van 
zorgfraude. 
 
 
 Vraag 3. 
Hebben wij als gemeente een band met dit bedrijf? Met andere woorden: verleent dit bedrijf 
of soortgelijke bedrijven zorg aan onze inwoners? Zo ja, voor hoeveel per jaar is door dit 
soort bedrijven aan zorg gefactureerd sinds 2015? En wat voor zorg is dit? 
 
Sinds 1 januari 2017 is thuiszorg Anahid gecontracteerd door de 14 Twentse gemeenten voor 
de maatwerkvoorzieningen alle leeftijden (Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) en 
Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (OMD).  
Tot en met 2017 was Thuiszorg Anahid gecontracteerd voor Ondersteuning Huishouden (ook 
WMO).Vanaf 2018 zijn ze hiervoor niet meer gecontracteerd. We hadden toen nog wel twee 
cliënten met Ondersteuning Huishouden. Dit is met ingang van 2018 omgezet naar een 
Persoons Gebonden Budget (PGB). Een van deze twee cliënten heeft daarnaast ook nog 
een indicatie voor OMD, waarvoor wij nog wel een contract met Anahid hebben. 
In 2017 is voor 13.614 euro gedeclareerd en in 2018 is tot heden voor 3.138 euro 
gedeclareerd. 
 
 
Vraag 4. 
In hoeverre is met zekerheid te stellen dat deze bedrijven deze zorg ook daadwerkelijk 
hebben verleend? 
 
Er is een getekende accountantsverklaring aanwezig over de ingezette zorg over 2017.  
Wij gaan ervan uit dat de zorg derhalve geleverd is. 
 
 Vraag 5. 
In hoeverre is helder dat de prijzen van dit soort organisatie marktconform zijn? 
 
De tarieven zoals deze bij onze aanbesteding zijn opgenomen zijn marktconform en voldoen 
aan de eisen zoals deze gesteld zijn in de verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Enschede en de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) reële kostprijs. 
 
  



 

 

 
 
 
Vraag 6. 
Vindt u het normaal dat op zorg blijkbaar zoveel marge zit dat je er slapend rijk van wordt? 
Geeft dit niet aan dat de prijzen drastisch omlaag kunnen? Zo nee, waarom niet? 
 
Er is landelijk onderzoek gedaan naar reële kostprijzen. Die hebben geresulteerd in een AmvB 
waarin het kabinet de opbouw van kostprijzen heeft vastgelegd. 
 
 
Vraag 7. 
Vindt u het normaal dat een zorgbedrijf een winstmarge heeft van meer dan 65% terwijl de 
mensen die het werk (thuiszorg) moeten verrichten een uurloon hebben van nog geen 11 euro 
in het uur? Graag een toelichting. 
 
De thuiszorg zoals de verzorging en wijkverpleging is aan de zorgverkeringswet en wij hebben 
geen kennis van de gevraagde kwaliteits- en personele eisen. 
 
 
Vraag 8. 
Welke actie wordt ondernomen nadat u kennis heeft genomen van dit artikel? Op korte, 
middellange en lange termijn? 
 
De Sociale Recherche Twente (SRT) gaat onderzoek doen naar Anahid. Ons team Toezicht en 
Handhaving heeft goede samenwerkingsafspraken met het SRT en volgt de voortgang van het 
onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten wegen we af welke gevolgen we hiervan verbinden. 
Zoals al gemeld hebben we op dit moment twee cliënten die ondersteuning ontvangen. 
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