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Onderwerp : Artikel 43 vragen nav topverdiensten voor zorgbedrijven  

 

Geacht college,  

 

In de vergadering van 22 september jl. is de motie ‘Gemeenten hebben meer structureel 

geld nodig’ behandeld. DMP Heusden heeft met deze motie ingestemd maar heeft 

kritische kanttekeningen geplaatst. Bedenkingen bij het systeem, bij de explosieve groei 

van het aantal commerciële zorgpartijen en het zicht op geleverde kwaliteit zijn punten die 

als kritische kanttekeningen zijn genoemd.   

 

We kunnen dan ook niet zeggen dat het artikel ‘Topverdiensten voor zorgbedrijven, 

miljoenen niet naar de zorg’ in het Brabants Dagblad als een verrassing komt. Een totaal 

onwenselijke situatie is ontstaan waar we in gezamenlijkheid actie op dienen te 

ondernemen. 

 

In dat kader hebben we de volgende vragen; 

• Heeft het College op regionaal en/of landelijk niveau stappen gezet om de 

mogelijkheden te onderzoeken om ‘winst’ voor commerciële zorginstellingen te 

maximaliseren? 

- Indien ja – wat heeft zich op dit gebied reeds voltrokken / welke stappen zijn 

gezet? 

- Indien nee – bent u voornemens om hierin alsnog stappen te zetten en kunt 

u aangeven wat deze stappen dan zijn om de 'winst' in de commerciële 

zorginstellingen te maximaliseren? 

• Hoe is het systeem van checks and balances ingericht?  

• Er zijn commerciële zorginstellingen die zelf aangeven dat hun tarief naar 

beneden kan. Er wordt aangegeven dat door het systeem van ‘vaste tarieven’ 

het niet mogelijk is om tarieven te verlagen. Kunt u dit uitleggen? 

• Veel gemeenten hebben een team wat toezicht houdt op de WMO en jeugdwet. 

Heeft de gemeente Heusden hier ook mensen voor beschikbaar?  

- Zo ja – hoeveel FTE betreft dit; 

- Zo ja – Voert de gemeente Heusden ook zelf kwaliteitsonderzoeken uit al 

dan niet in combinatie met rechtmatigheidsonderzoeken? 

• Mocht het team wat toezicht houdt op de WMO en Jeugdwet alleen regionaal 

geregeld zijn: 

- Hoe wordt de gemeente Heusden betrokken bij deze onderzoeken? 

- Ziet de gemeente Heusden aanleiding om te onderzoeken of een eigen 

toezichtsteam noodzakelijk is? 

 
 
In afwachting van uw antwoord. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Namens de fractie DMP Heusden, 
Caren Joosten 

Aan: 

College van B&W van de 

gemeente Heusden  

Kopie aan: 
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