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Op 25 september 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem
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 Jan Willem Elferink (PVV) inzake
BiOns en ’t Thuisgevoel zorgbureaus.
De PVV heeft het laatste jaren al een groot aantal art35 over zorgfraude ingestuurd en we
zullen dit blijven doen, totdat deze zorgcowboys een halt is toegeroepen. Want zorggeld moet
doelmatig worden besteed.
U bent bekend met het artikel van RTV-Oost afgelopen dinsdag De gemeente Almelo
zegt de samenwerking op met 2 zorgorganisaties voor huishoudelijke hulp. Nml BiOns
en de stichting ’t Thuisgevoel?
Ja wij hebben kennis genomen van dat artikel.
Het gaat om contracten Huishoudelijke Hulp opgesteld door OZJT, onze gemeente
verlengt dit contract jaarlijks en een nieuw besluit gaat weer in op 1 oktober (contract
1/1/2020 – 31/12/2020) is dit nieuwe contract door de gemeente Enschede al aangegaan
ofwel klopt het dat de gemeente Enschede toch weer zaken gaat doen voor de nieuwe
periode met beide zeer discutabele bureaus? Zo ja waarom?
We hebben 2 contracten met Bions: Ondersteuning Huishouden en begeleiding. We verlengen
voor de Ondersteuning Huishouden het contract met Bions per 1 januari 2020. In Enschede
heeft stichting Het Thuisgevoel geen overeenkomst.
Blijkt hier niet uit dat Enschede als 1 van de Samen 12-gemeenten, nog steeds niet
vooroploopt met controle op zorgbureaus en dat ze steeds aan de achterkant
geconfronteerd worden met fraudeleuze bureaus, die de boel lopen te flessen?
Almelo heeft gekozen om deze partij uit te sluiten van de algemene verlenging van het
contract Ondersteuning Huishouden. De overige 13 gemeenten hebben beoordeeld dat daar
onvoldoende grond voor is.
Voor wat betreft de raamovereenkomst Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet
onderzoeken wij de zorgaanbieders op basis van het barrièremodel. Genoemde aanbieder
heeft zo’n overeenkomst en valt daarmee ook onder het barrièremodel. Wij doen echter geen
mededelingen over individuele aanbieders en onderzoeken.
Kunt u ons een verklaring geven waarom de gemeente Almelo, inmiddels bekend om
haar aanpak vooroploopt en Enschede als grotere gemeente hier niet het voortouw
neemt, zodat onze inwoners nu eindelijk ook eens het vertrouwen terugkrijgt in dat
Enschede zuinig omspringt met gemeenschapsgelden?
Voor de raamovereenkomst Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet werken wij samen met
11 andere Twentse gemeenten. De ervaringen die wij, OZJT, Almelo en Hof van Twente
opdoen delen we, zodat we van elkaar kunnen leren.
De eerste helft van 2019 zijn wij terughoudend geweest met het bekendmaken van een
ontbinding. Nu stellen wij ook een persbericht op als een onderzoek tot een ontbinding leidt,
zodat inwoners maar ook alle aanbieders weten dat wij geen foute aanbieders tolereren en
daar actie op ondernemen.

De gemeente Enschede beweert dat het juridisch erg moeilijk is om bij partijen die al
een contract zijn aangegaan met onze gemeente, deze te ontbinden, waarom kan dat
klaarblijkelijk in Almelo wel en in Enschede niet?
De Europese aanbestedingsregels en de aanbestedingswet waar wij bij het Regionaal
Inkoopmodel mee te maken hebben, bieden beperkte ruimte voor het op voorhand uitsluiten
van partijen.
Hierbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan het proportionaliteitsbeginsel, waarbij
de eisen, onder andere aan bewijsmiddelen, in redelijke verhouding staan tot de opdracht.
Om de organisaties goed te kunnen doorlichten is het barrièremodel ingevoerd, waarin
verdere toetredingseisen staan gesteld.
Gaat u nu eindelijk eens de bestaande contracten van alle zorgbureaus hierop met
terugwerkende kracht controleren? Zo nee waarom niet?
Het gaat hier niet om het ontbinden van een contract, maar om het niet verlengen daarvan.
Op basis van risicoanalyse en contractmanagement houden we bestaande contracten
voortdurend tegen het licht. We zijn voortdurend bezig om de aanbieders waar we vragen bij
hebben intensief te onderzoeken. Wij doen echter geen mededelingen over individuele
aanbieders en onderzoeken.
Zou voor de gemeente Enschede al niet voldoende moeten zijn, indien een
zorgbureaus voor bank aan het spelen is met gemeenschapsgeld, het contract te
ontbinden en met terugwerkende kracht gelden te laten terugvloeien in de
gemeentekas?
De rechter bepaalt uiteindelijk of er voldoende grond is voor contractontbinding. We laten ons
adviseren door onze gemeenteadvocaat. Bij de aanbesteding van jeugdhulp en Wmo wordt
via kwalitatieve bepalingen bepaald waarvoor zorggeld besteed wordt. Het betreft een
vergoeding voor geleverde prestaties, waarbij wij tarieven hanteren die gebaseerd zijn op
reële kosten.
Het uitlenen van geld aan derden is niet expliciet verboden. Maar als we signalen hebben dat
de kwaliteit onvoldoende is en er geld wordt uitgeleend met onduidelijke doelen (dus niet ter
gunste van de kwaliteit van de zorg) dan zullen we naar deze aanbieder onderzoek doen.
Is het niet eenvoudiger en duidt het niet op juist samenwerking en wederzijds
vertrouwen, dat indien een andere gemeente binnen onze regio fraudeleuze feiten
constateert dit met onmiddellijke ingang over te nemen en alle geldstroom naar die
zorgcowboys te bevriezen, en geen zaken meer te doen met deze criminelen?
Op het gebied van toezicht werken wij samen met gemeenten in Twente en daarbuiten. Waar
mogelijk benutten wij elkaars onderzoeken om snel maatregelen te kunnen nemen tegen
aanbieders die onrechtmatig handelen en/of de kwaliteit van de ondersteuning niet op orde
hebben.

Het is u duidelijk, voor de Partij voor de Vrijheid is de aanpak van de gemeente Enschede
te traag en niet effectief genoeg, duidelijk aangetoond is dat er een zeer groot aantal
zorgbureaus frauderen en dat doen ze met gemeenschapsgeld, terwijl op de zorg wordt
bezuinigd en onze ouderen en zieken niet die hulp ontvangen die ze verdienen, worden
anderen rijk van zorg die ze niet verlenen, dit moet nu heel snel stoppen, ben u dat met
ons eens?
Het college is van mening dat er altijd zorgvuldig omgegaan dient te worden met
gemeenschapsgeld en dat onze inwoners de zorg moeten krijgen die ze verdienen.
Enschede, 15 oktober 2019
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,
de Burgemeester,

E.A. Smit

dr. G.O. van Veldhuizen

