
 

 

Wie: VVD Hengelo 
Onderwerp: Vragen n.a.v. artikel Tubantia zorgaanbesteding 
Aan: College van B&W 

Geacht college, 

De afgelopen weken komt het onderwerp zorgfraude meerdere malen terug in de media. 
Zorgaanbieders ontvangen gemeenschappelijk geld dat ten goede moet komen aan de mensen die 
de zorg nodig hebben. Dit zou de normale gang van zaken moeten zijn. Echter wat wij meerdere 
malen lezen in berichtgeving is dat er malafide zorgkantoren zijn die het geld niet juist besteden en 
zelfs vergokken in casino’s. In Hengelo staan wij voor een grote financiële opgave. De zorgkosten 
stijgen de pan uit en wij moeten alles op alles zetten om de zorg toegankelijk en goed te houden. De 
VVD vindt het oneerlijk om enkel te bezuinigen en dat het geld aan de andere kant wordt vergokt 
door foute bureaus.  
 
Het bericht in de Tubantia dat verscheen op 2 mei 2019 baart ons zorgen0F

1. Dit is niet de eerste keer 
dat wij vragen stellen over dit onderwerp. Wij hebben wel een paar vragen ter verduidelijking. 

In het artikel wordt er gesuggereerd dat het beter is om een aanbestedingsmodel te hanteren zoals 
deze in Almelo en in het Hof van Twente wordt gebruikt.  

1. Welke voordelen ziet het college in het huidige samenwerkingsverband ten opzichte van de 
aanbesteding in Almelo en Hof van Twente? 

2. Waar ligt er volgens het college een opgave binnen het huidige samenwerkingsverband? 

In het artikel komt naar voren dat landelijke wetgeving de reden is waarom malafide zorgaanbieders 
makkelijker een doorstart kunnen maken en zich inschrijven bij een aanbestedingsronde. 

3. Wat voor rol heeft de landelijke Aanbestedingswet hierin? 
4. Wordt er op landelijk niveau (e.g. VNG) een aanpak gehanteerd betreffende het weren van 

foute zorgaanbieders? 

De VVD zal blijven pleiten voor meer FTE op het lokale zorgfraudebestrijding, aangezien wij geloven 
dat hier veel mee gewonnen kan worden.  

Wij zien uit naar uw beantwoording. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mitchell Boers & Cynthia van der Zweth 
Raadsleden VVD Hengelo 

1 https://www.tubantia.nl/regio/waarom-foute-zorgondernemers-door-de-aanbesteding-van-twentse-
gemeenten-komen~a7e7809d/ 

                                                           


