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Inzake : Misbruik van zorggelden

Geacht College,

‘ZO WORDT MISBRUIK VAN ZORGGELD MOGELIJK GEMAAKT’,  kopte de TC Tubantia afgelopen
zaterdag d.d. 13-11-2021 binnen. Een uitstekend stuk onderzoeksjournalistiek naar zorgfraude.
Tijdens de behandeling van de beleidsbegroting in de Politieke Markt van 26-10-2021 wees Lokaal
Hengelo reeds specifiek op georganiseerde malversaties m.b.t. het zorgnetwerk.

Bijdrage citaat: ‘We zouden graag zien dat Hengelo bij interne en externe partners nog nadrukkelijker
erop aandringt om het wederrechtelijk verkregen voordeel aan te pakken. Denk hierbij aan
witwaspraktijken door zorgbureaus’, einde citaat. De TC Tubantia legde genadeloos de zwakke
plekken in het zorgnetwerk systeem bloot. Grote sommen gemeenschapsgeld worden door
frauduleus acteren op slinkse wijze uit de zorg onttrokken . Tenslotte is zorggeld gewoon
belastinggeld, gelden die door onze inwoners opgebracht en afgedragen worden.  Reeds enkele jaren
is Nederland een “Walt Disney” voor het plegen van zorgfraude. De opgestelde eisen ( o.a. RIEC) waar
zorgbureaus aan dienen  te voldoen schieten aantoonbaar tekort en zijn teveel reactie-maatregelen.
De Bibob normen zijn te manipulatief en blijken eenvoudig te omzeilen door zorgbedrijven.

In het verlengde van het vorenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen:

● 1.  Bent u in algemene zin op de hoogte dat zorgbureaus buitenproportionele winsten
maken?  Zijn er ook zorgbureaus in Hengelo met exorbitante winsten? Zo ja?, over hoeveel
bureau’s praten we dan? Over welke winstmarges hebben we het dan ?

● 2.  Bent u het met ondergetekende eens dat bruto winstmarges van zorgbureaus aan
maximale limieten gebonden moeten zijn? Zo ja?, wat gaat u eraan doen om dit te
realiseren? Zo nee?, waarom niet?

● 3. Bent u met ondergetekende eens dat er een verbod voor zorgondernemers dient te komen
om hun inkomsten in commercieel vastgoed te investeren? Zo ja?, gaat u hiervoor stappen
ondernemen? Zo nee?, waarom niet?

● 4. Bent u met ondergetekende eens dat er een verbod ( naast vraag 3) voor familieleden in de
eerste en tweede graad van zorgondernemers tot investeren in commercieel vastgoed moet
komen.  Zo ja?, gaat u dat initiëren? Zo nee?, waarom niet?

● 5. Zijn er zorgbureaus de laatste vijf jaar in Hengelo t.a.v. het wederrechtelijk verkregen
voordeel aangepakt? Zo ja?, over hoeveel geld praten we dan? Zo nee?, waarom niet?

● 6.  Bent u het met ondergetekende eens dat bij zorgbureaus welke in opspraak ( zie vraag 5)
zijn geraakt, onderzocht dient te worden of cliënten wel de juiste zorg hebben ontvangen?

● 7. Daarnaast is het noodzaak te onderzoeken of er geen ( financiële) connectie tussen cliënt
en zorgbureau bestaat. Bent u dat met ondergetekende eens? Zo nee?, waarom niet?
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Mag ik van u vernemen?

Met hartelijke groet,

Gerrit Megelink

Raadslid Lokaal Hengelo


