Corsanummer: 2000029340
Op 4 maart 2020 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
salarissen en winsten zorgbureau ’s.
Dat zorggeld = belastinggeld dus geld opgebracht en afgedragen door de inwoners van
Enschede, niet terecht komt waar het zou moeten, namelijk zorg, is ons een doorn in het oog.
We hebben met grote regelmaat vragen gesteld over frauduleuze zorgbureaus en dit fenomeen
houdt niet op te bestaan, ogenschijnlijk is het wel heel makkelijk en is de strafmaat bijzonder
laag om gewoon een zorgbureautje te beginnen met de intentie de boel te belazeren.
Maar er is nog een ander fenomeen binnen de fraude in de zorgsector, namelijk giga-winsten
door bedrijven die voor de zorg werken.
Met enige regelmaat ontvangt de PVV-Enschede jaarrekeningen van bedrijven die zakendoen
met samen 12 (voorheen samen14). In die jaarrekeningen is sprake van buitenproportionele
winsten, na aftrek van salarissen, gas, water, elektra, huur en andere kosten, prijkt er onderaan
de streep een geweldig winstcijfer. Winstpercentages van 35% tot wel 60% zijn geen
uitzonderingen.
Dat zorgbedrijven de mogelijkheid krijgen zulke winsten te realiseren is voor de PVV
onacceptabel en we hebben dan ook de volgende vragen:
1. Is het college bekend dat er een groot aantal zorgbureaus buitenproportionele
winsten maakt?’
Wij zijn op de hoogte van de winstpercentages van de zorgbureaus met Enschedese cliënten
jeugdhulp en/of Wmo.
2. Zijn deze winsten het college geen doorn in het oog?
Zo’n 15% van de aanbieders die zorg&ondersteuning Jeugdhulp en/of Wmo leveren aan
Enschedese inwoners hebben een winstpercentage dat op 20% of hoger ligt. Daarbij geldt
voor een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap dat de ondernemer geen onderdeel is van de
kosten en de winst is dus het salaris/leefgeld van de ondernemer.
Bij hoge winstpercentage (zo nodig gecorrigeerd op inkomen) stellen wij nader onderzoek in.
3. Is college het eens met de PVV-Enschede dat zulke winsten onmogelijk zou moeten
worden gemaakt, zo nee waarom niet.
Het is niet aan het college om normen te stellen aan winst uit onderneming.
Bij de aanbesteding zijn afspraken gemaakt, hoeveel en welk type personeel ingezet moet
worden voor de zorg. Hieraan moet worden voldaan, als dat niet het geval is, zullen wij de
zorgaanbieder ingebreke stellen en krijgen ze de mogelijkheid het te herstellen, danwel gaan
we tot ontbinding over. De tarieven zijn per cliënt regionaal vastgesteld en worden ook per
cliënt afgerekend.
Het is onze taak te verifiëren of de zorg geleverd wordt conform de gewenste kwaliteit en
kwantiteit. Daarnaast volgende we bureaus op indicatoren zoals winstpercentages die voor
ons aanleiding kunnen zijn tot een onderzoek, als dat vragen oproept.
4. Is het college het met ons eens dat salarissen van directeuren en aandeelhouders
wettelijk met een (nieuw) maximum zou moeten worden voorzien en dat dit evenredig
zou moeten zijn met de grote van het zorgbedrijf zo nee waarom niet?
De Wet normering Topinkomens geldt ook voor partners in de zorg.

5. Is het college met ons eens dat er een maximum gesteld moet worden aan
winstpercentage en dat, als bureaus over dit percentage heen gaan, zij het bedrag
moeten terugstorten in de gemeentekas?
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.
Mochten wij tot de conclusie komen dat het door ons betaalde zorggeld niet op de juiste
manier is ingezet, dan zullen wij tot terugvordering overgaan.
6. Is het college bereid om in gesprekken met Den Haag uit te zoeken wat er juridisch
mogelijk is om deze praktijken streng te reguleren en te controleren.
Wij spannen ons in zowel lokaal, regionaal als landelijk om er voor te zorgen dat de budgetten
(tarieven per cliënt) die wij verstrekken voor zorg&ondersteuning ook daadwerkelijk worden
ingezet voor het doel waarvoor het is toegekend.
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