Art 39 vragen van de fractie van ZW14 n.a.v. presentatie TURAP op 20 aug 2019
Inleiding
In de oordeelsvormende vergadering van 20 aug. jl. is de TURAP met bijlagen
besproken. In deze bijeenkomst is onder andere van gedachte gewisseld over
de uitgaven in het kader van de WMO in het bijzonder de Jeugdzorg.
Uit de antwoorden en toelichting van de verantwoordelijke wethouder mevr.
Smit hebben wij kunnen opmaken dat er wordt gestuurd op de hoogte van de
uitgaven en op het meer in lijn brengen van gehanteerde tarieven met de
daadwerkelijk omvang van de gedane werkzaamheden.
Daarnaast zijn er in de landelijke en lokale pers voldoende publicaties waaruit
duidelijk wordt dat “De Zorg” een zeer lucratief werkveld biedt. Bij een aantal
zorgaanbieders is de organisatiegraad moeilijk te doorgronden en de omvang
van de winstneming buitensporig. Wij weten dat in het samenwerkingsverband
met Veldhoven wordt gewerkt met een aantal aanbieders en dat er voorheen
sprake was van een samenwerkingsverband met Eindhoven . Het zal u bekend
zijn dat in de raad van Eindhoven sterk de behoefte bestaat om een onderzoek
te starten naar deze twee onderwerpen. ( organisatiegraad van de
zorgaanbieder en de mate van winstmarges en winstneming. ) Dit alles om
meer grip te krijgen op de buitensporige uitgaven.
Wij hebben in dit kader de volgende vragen:
1
Wij ontvangen graag een overzicht van de groep zorgaanbieders waar de
gemeente Waalre gebruik van maakt met daarbij de zorgtaken die zij
verrichten en voor welk aantal cliënten dat gebeurt ( vanzelfsprekend geen
cliëntennamen, etc.)
2
Wordt erbij de toekenning van de werkzaamheden naast kwaliteit en
rendement , ook gekeken naar de prijsstelling van het aanbod in relatie tot de
winstmarges van de aanbieder en de daaruit voortvloeiende winstneming uit
het bedrijf door eigenaren, aandeelhouders, bestuurders ?
Zo ja, wat zijn dan daarbij de bevindingen en welke consequenties worden er
aan verbonden ?
Zo nee, waarom niet en bent u bereid om in de toekomst aan dit onderwerp
wel aandacht te besteden en daarvoor criteria op te stellen ?

3
Wordt er bij de toekenning van werkzaamheden aan de zorgaanbieders ook
gekeken naar de mate van transparantie van de organisatiegraad van de
onderneming.
Zo ja, wat zijn daarbij de bevindingen ?
Zo nee, waarom niet en bent u bereid in de toekomst aan dit onderwerp wel
aandacht te besteden en consequenties te verbinden ?
4.
Wordt de mate van winstneming betrokken bij het toekennen van opdrachten,
dan wel gebruikt als aanleiding om op zoek te gaan naar alternatieven ?
Zo ja, wat zijn in dit kader de bevindingen ?
Zo nee, waarom niet ?
5.
Kunt u aangeven hoe vaak het voorgekomen is dat een overeenkomst met een
zorgaanbieder beëindigd is op basis van in gebreke blijven bij het aanbieden
van zorg door de zorgaanbieder over de periode van samenwerking met
Eindhoven en Veldhoven ?
6.
Hebben er verwijzingen plaatsgevonden naar instellingen waar op kunsttherapeutische basis zorg wordt aangeboden, wat zijn de ervaringen daarmee
zowel qua effect als prijsstelling
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