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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over DKB thuiszorg 3235207  11 mei 2021 

Geachte leden van de fractie van de PVV, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 22 april 2022 heeft uw fractie, naar aanleiding van een krantenartikel in de Tubantia, vragen 
gesteld over de thuiszorgorganisatie DKB uit Hengelo. Bij deze de beantwoording van uw vragen. 
 
1. Is het college op de hoogte gebracht of in het bezit van het rapport van de inspectie van de 
gezondheidszorg over DKB Thuiszorg in Hengelo?  
De Hengelose toezichthouders hebben in 2019 bij het RIEC (Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum) de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) gemeld dat er signalen waren dat de 
kwaliteit bij DKB Thuiszorg niet op orde was. Op dat moment waren er al geen Hengelose cliënten 
meer die hun zorg inkochten bij DKB. In het onderzoekstraject van de IGJ is overleg geweest met de 
Hengelose toezichthouder Wmo. De inspectierapporten van IGJ zijn in te zien  
https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/Zoekresultaat.aspx?q=.ALLE.dkb. 
 
2. Heeft het college enig inzicht of controle over de in Hengelo gevestigde zorgbureaus? 
Het college heeft alleen zicht op de door de gemeente gecontracteerde zorgbureaus en op de 
zorgbureaus waar Hengelose cliënten via een persoonsgebonden budget (pgb) ondersteuning van 
ontvangen. Overigens wordt bij elke pgb aanvraag bekeken of de aanbieder voldoet aan de 
kwaliteitseisen en of er sprake is van eerdere onderzoeken of signalen.  
 
3. Hoe kan het gebeuren dat er een zorgbureau kan werken met 19 “zorgverleners”, die geen van 
allen beschikken over een relevant zorgdiploma? 
Een ieder kan een zorgbureau starten en bij de Kamer van Koophandel inschrijven. De Kamer van 
Koophandel controleert niet op kwaliteit en of de diploma’s passen bij de doelstelling van de 
organisatie.  
 
4. Is het college het met de PVV eens, dat van de Hengelose cliënten de PGB‐financiering aan dat 
zorgbureau onmiddellijk stopgezet moet worden en dat deze cliënten geholpen moeten worden met 
een overplaatsing naar een betrouwbaar zorgbureau? 
Er zijn geen Hengelose cliënten die ondersteuning ontvangen van DKB Thuiszorg. In zijn 
algemeenheid geldt dat indien er sprake is van een zorgbureau dat niet voldoet, er in overleg met de 
cliënt wordt gekeken naar een passend alternatief.  
 

https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/Zoekresultaat.aspx?q=.ALLE.dkb
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

5. Welke actie onderneemt het college om ervoor te zorgen dat dit soort bureaus, die niet beschikken 
over gekwalificeerd personeel en niet beschikken over de juiste papieren, in Hengelo geen voet meer 
aan de grond krijgen en zich niet meer kunnen vestigen in Hengelo? 
Vestiging in Hengelo en inschrijven in het register van de Kamer van Koophandel verloopt zonder 
check vooraf of gemeentelijke bemoeienis vooraf en is dus vrij. Daarnaast zijn cliënten vrij om hun 
zorg met een pgb in te kopen bij zorgbureaus uit omliggende gemeenten. De werkwijze in Hengelo is 
om bij pgb aanvragen, nader onderzoek te doen naar de zorgverlener/zorgaanbieder van voorkeur 
om zo goede zorg te stimuleren en zorgfraude te voorkomen. Voor zorg in natura geldt dat een 
aanbieder om voor een contract bij Samen14/gemeenten in aanmerking te kunnen komen aan 
diverse kwaliteitseisen moet voldoen.  
 
 
Wij hopen hiermee uw vragen 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 


