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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over zorgfraude 3338546  21 december 2021 

Geachte heer Megelink, 

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 

 

In uw brief van 16 november 2021 verwijst u naar een artikel uit de TC Tubantia: “ZO WORDT 
MISBRUIK VAN ZORGGELD MOGELIJK GEMAAKT”. U heeft hierover 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 bureaus praten 
we dan? Over welke winstmarges hebben we het dan? 
 

Antwoord:  
Ja, we zijn op de hoogte dat dat ook in Twente voorkomt. We hebben geen overzicht voor u hoe 

vaak dat voorkomt en om welke winstpercentages het dan gaat. Vanuit het Twents barrièremodel 
monitoren we aanbieders. Wanneer er signalen zijn (over bijvoorbeeld hoge winstmarges) gaan we 

in gesprek met de betreffende aanbieder en wordt er nader onderzoek gedaan. 
 

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? 
 

Antwoord:  
In 2020 is er in opdracht van het ministerie van VWS-onderzoek gedaan naar normering van 

winstuitkering in de zorg. Uit dit rapport1 blijkt dat er nog veel mitsen en maren zijn. Ondanks dat 
het soms niet goed aanvoelt hebben we in Nederland hier geen wetgeving voor. Wanneer er goede 

zorg geboden wordt tegen de afgesproken tarieven hebben we geen juridische grond om hier iets 
aan te doen. Er is in Nederland gekozen voor marktwerking in de zorg. Onze insteek is kwalitatief 

goede zorg tegen reële tarieven.  
 

Voor effectief toezicht werken de toezichthouders Wmo samen in de Casus- en Coördinatietafel 
Toezicht Twente (CCTT). Hier bespreken toezichthouders de aanbieders waarover zorgen zijn op 

het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid. De lijst van het stoplichtmodel is leidend. Dit overleg is 
iedere vier weken. Toezichthouders van gemeenten, SRT en OZJT zijn samen met een regionaal 
contractmanager, juridisch adviseur en coördinator/voorzitter de vaste deelnemers van dit overleg. 

Is er mogelijk sprake van ondermijning door een aanbieder, dan kunnen toezichthouders de 
aanbieder melden bij de Informatietafel Zorgfraude. Dit overleg wordt gehouden onder het 

Regionaal convenant Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Misdaad voor de regio Oost-Nederland, 
en georganiseerd door RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Oost-Nederland. In onze 

                                                
1 Normering winstuitkering zorg - SEO Economisch Onderzoek 

 

https://www.seo.nl/publicaties/normering-winstuitkering-zorg/
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regio hebben de convenantpartners zorgfraude als regionaal handhavingsknelpunt benoemd. 

Hierdoor is er meer aandacht voor deze vorm van ondermijnende criminaliteit. Ook kunnen partijen 
hun informatie delen en samen verrijken aan de Informatietafel Zorgfraude. (Zie website 

Samen14) 
 

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? 
 

Antwoord:  
Wij kunnen op dit moment als gemeentelijke overheid niet bepalen wat een zorgondernemer met 
zijn legale inkomsten gaat doen. We kunnen wel onderzoek doen naar de kwaliteit van de zorg die 

geboden wordt voor de gecontracteerde tarieven. 
 

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? 
 

Antwoord: 
Nee als gemeente kunnen wij hier geen voorwaarden aan stellen. 

 
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? 
 

Antwoord: 
Ja, in de afgelopen 5 jaren is er ongeveer 3,5 ton ingevorderd bij frauderende aanbieders. 

Als Hengelo vinden wij dat frauderende aanbieders aangepakt moeten worden en volgen daarin de 
keuze voor het barrièremodel. Wij zijn het met u eens dat geld voor zorg ook besteed moet worden 

aan zorg. 
 

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? 

 
Antwoord:  
Daar is het college mee eens. Of cliënten de juiste zorg hebben ontvangen behoort tot een van de 

kerntaken. In Twente wordt er volop samengewerkt en doorontwikkeld om zorgfraude tegen te 
gaan. Er is ook een landelijke samenwerking. Zie ook hierover de brief aan de gemeenteraad d.d. 9 

februari 2021. 
   

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? 

 
Antwoord:  

Ja dat zijn wij met u eens. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


