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Geachte mevrouw van der Zweth en de heer Boers, 
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 Bezoekadres  E-mailadres 
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  14-074 

 

Op 2 mei jl. ontvingen wij uw raadsvragen naar aanleiding van het artikel in de Tubantia over de 
zorgaanbesteding. Via deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

 
1. Welke voordelen ziet het college in het huidige samenwerkingsverband ten opzichte van de 

aanbesteding in Almelo en Hof van Twente? 

 

Het belangrijkste voordeel van het samenwerkingsverband OZJT (Ondersteuning Zorg en 

Jeugd in Twente) is dat wij met 14 dan wel 12 gemeenten gelijk op trekken en richting 

aanbieders eenzelfde ondersteuningsmodel hanteren. Ook kunnen wij als gemeenten de 

nodige werkzaamheden (rondom het barrièremodel) onderling verdelen. Zoals bekend 

hebben Almelo en Hof van Twente op een laat moment besloten een deel van de 

zorgvormen zelf in te kopen (een aantal onderdelen van het Twentse ondersteuningsmodel 

kopen zij nog wel via OZJT in). 

 

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het Twentse ondersteuningsmodel waren 

keuzevrijheid van de cliënt, vertrouwen in de aanbieders en administratieve 

lastenverlichting. Vertrouwen in de aanbieders is goed, maar controle daarop is beter. En 

daarom is met de ontwikkeling van het Twentse ondersteuningsmodel ook het 

barrièremodel ontwikkeld. Het model helpt ons het kaf van het koren te scheiden. Wij 

hebben u tijdens de informatieavond op 6 februari jl. over het barrièremodel geïnformeerd. 

Wij hebben u toen ook verteld dat dit model in ontwikkeling is, zowel inhoudelijk als 

procesmatig. Na screening door middel van het barrièremodel hebben alle toezichthouders 

en contractmanagers van de 12 gemeenten de ruim 330 zorgaanbieders beoordeeld op 

basis van de signalen op de werkvloer. Door deze samenwerking pikken wij direct signalen 

op. 

 

Wij hebben u op 6 februari ook verteld dat wij geschrokken zijn van het grote aantal  

zogenaamde ‘rode’ aanbieders. Aanbieders waarbij wij na deskresearch twijfels hebben 

over de kwaliteit van de zorg. Met een aantal van deze aanbieders is het contract inmiddels 

ontbonden. En wij hebben een urgentielijst gemaakt van ‘donkerrood’ naar ‘rood’ en ‘licht 

rood’ welke op dit moment nader worden onderzocht. Dit kost echter veel tijd en capaciteit, 

wat door samen te werken beter te realiseren is. Helaas kan niet elke gemeente dit 

leveren. Daarover voeren wij nu het gesprek met OZJT en de andere gemeenten. Voor ons 

heeft dit namelijk hoge prioriteit. 
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2. Waar ligt er volgens het college een opgave binnen het huidige samenwerkingsverband? 

 

Allereerst willen wij de inzet op het barrièremodel intensiveren, zowel lokaal (getuige het 

voorstel dat wij hebben ingediend ten behoeve van de Kadernota 2020-2023) als regionaal. 

Hierover zijn wij al in gesprek met OZJT en de andere gemeenten. 

Daarnaast vormen de eerste ervaringen met het nieuwe ondersteuningsmodel en het 

barrièremodel voor ons aanleiding om een en ander op korte termijn te evalueren. Dit 

moet met de 12 gemeenten gebeuren. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij het 

gedurende de looptijd toetreden van nieuwe aanbieders en het aantal aanbieders dat wij 

toelaten. De vraag is of wij de spelregels nog tijdens het lopende contracten kunnen 

aanpassen. Wij betrekken de in Almelo en Hof van Twente opgedane ervaringen hierbij. 

 

3. Wat voor rol heeft de landelijke Aanbestedingswet hierin? 

 

De gemeenten zijn bij de aanbesteding van zorg vooralsnog gebonden aan de 

Aanbestedingswet. Hierin staan limitatief de eisen die een aanbestedende dienst vooraf 

mag stellen aan een inschrijver. Alle wettelijke voorwaarden hebben wij van toepassing 

verklaard. In die zin zijn wij wettelijk gezien al ‘maximaal streng’. 

 

Met het oog op het grote aantal aanbieders heeft de focus bij inschrijving gelegen op een 

correcte inschrijving (is alles goed ingevuld en meegestuurd). Ook om de zorgcontinuïteit 

niet in gevaar te brengen. Er is voor gekozen de controle op het barrièremodel achteraf 

plaats te laten vinden.  

Wij willen bezien in hoeverre wij de keuze, om niet alle inschrijvers intensief te controleren 

bij de inschrijving, kunnen en willen heroverwegen (bij nieuwe inschrijvingen). Vanwege de 

administratieve lasten is er voor gekozen om dat niet te doen. Maar een dergelijke controle 

mag wel en geeft ons de mogelijkheid om aanbieders te weren.  

 

4. Wordt er op landelijk niveau (e.g. VNG) een aanpak gehanteerd betreffende het weren van 

foute zorgaanbieders? 

 

De VNG kijkt daarbij vooral naar Twente. Want ondanks alle tijd en capaciteit die wij na de 

aanbestedingsprocedure nog investeren aan de controle op de ‘rode’ aanbieders’, kunnen 

wij ook vaststellen dat wij in het kader van de strijd tegen zorgfraude voorop lopen. De 

vraag is nu wat nodig is om dit te blijven doen. Investeren in extra capaciteit, al dan niet 

tijdelijk, is daarbij volgens ons belangrijk. 

 
Wij veronderstellen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


