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Geachte fractieleden,

Omdat wij van uw beide fracties vragen hebben ontvangen m.b.t. de kosten in de
zorgt n.a.v. het krantenartikel in het Eindhovens Dagblad op 24 juni 2017, leek het
ons zorgvuldig en ook een zo volledig mogelijk beeld geven om de vragen van uw
beide fracties in één brief te beantwoorden.
Hieronder treft u de antwoorden op uw vragen aan.
CDA-fractie:

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 24 juni stond het volgende bericht:
"Woekerwinsten van 30 tot 50 procent op zorg in Eindhoven". Daarbij stond een
achtergrondartikel over "De zorg blijkt echte goudmijn". Naar aanleiding hiervan
heeft de CDA-fractie de volgende vragen:
Vraag: Komen dergelijke winststijgingen ook voor bij de Waalrese contractpartners?

Antwoord:
Wij hebben geen signalen ontvongen dot deze problematiek in Woolre speelt.
De Dommelvallei+ gemeenten, waaronder Waale, hebben op een andere monier ingekocht don

de gemeente Eindhoven. De gemeente Woolre heeft ingekocht door middel van bestuurlijk
aonbesteden. Door deze manier van oanbesteden en de gekozen bekostigingssystemotiek
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q) hebben wij meer zicht op welke zorg wordt ingezet en hoe hoog de daoraon verbonden
kosten zijn. Wel is het zo dat w| (deels) dezelfde contrqctportners hebben ols de gemeente
(p x

Eindhoven.
De manier woqrop wij zorgoønbieders controleren is ols volgt:

Bij het ofsluiten von het boekjaor leveren zorgaonbieders productieverontwoordingen en
joarrekeningen oan bij de gemeente. Dit gebeurt conform het landeliike controleprotocol. Deze
productieverantwoordingen worden getoetst aon de beschikkingen en oqn de geleverde zorg.
Op deze manier controleert de gemeente of het bedrog dot betaold wordt oon de betreffende
zorgoonbieder, overeenkomt met de beschikte zorg. Aonbieders waorbíi wordt ingekocht en die
tandetijk voor € L25.000 of meer oon zorg leveren qon gemeenten, dienen hun joorrekening von
een accountontsverkloring vergezeld te loten goon.
Voor de vottedigheid is het goed om op te merken dat de Dommelvollei+ gemeenten voor olle
gecontocteerde zorgoonbieders dezelfde tarieven honteren. D¡t is inherent oon de gekozen

vorm vqn oonbesteden, nl. bestuurlijk aonbesteden.
Vraag: ls het mogelijk om in de contractonderhandelingen afspraken te maken om dergelijke
grote w¡nstmarges te voorkomen?

Antwoord: Per 1- jonuori 2078 geldt een nieuwe Producten Diensten Cotalogus (PDC) met
bijbehorende tronsporonte en objectieve tqrieven. De "zorgproducten" uit de nieuwe PDC
worden door de gemeenten ingekocht en ofgenomen bij zorgoanbieders die het hiervoor
bet reffe n d e controct on d e rte ke n e n.
Op dit moment wordt hord oon deze nieuwe PDC gewerkt. Hierdoor ontstoot meer zicht op wot
een "product" kost en woorom voor een bepoald torief wordt gekozen, hoe dit tot stond is
gekozen. Om te komen tot tronsporonte en objectieve torieven is een uitvroag gedoon nqor de
diverse kostencomponenten (directe en indirecte kosten) waoruit torieven opgebouwd ziin.
Hierover wordt ook het gesprek gevoerd met de zorgaanbieders. Dit olles onder de vlog von een

bestuurtijke oonbesteding. De Dommelvallei+ gemeenten werkten ol longer met deze vorm von
aanbesteden. Eindhoven honteert nu ook deze vorm.
De níeuwe PDC komt tot stond in somenwerking met de drie inkooporganisaties met

ondersteuning door Bizob en KPMG. Deze drie inkooporganisoties ziin: Dommelvallei+,
Eindhoven en Helmond/de Peel. Door het hanteren von een gezamenliike PDC voor 21gemeenten wordt de administratieve last voor zorgaonbieders verlicht.
Vraag: Zo ja, is de wethouder bereid dit mee te nemen bij de onderhandelingen?

Antwoord: N.a.v. het ontwoord onder vroog 2 is dit niet nodig omdot de torieven obiectief en
tro n s pa ro nt w orde n v o stg e ste I d.
Vraag: Zo nee, waarom niet?

Antwoord: n.v.t./ zie het antwoord op vraag 2.

Laan van Diepenvoorde 32, Postbus IO.OOO' 5580 GA Waalre

2

T: O4O

- 22a2

500, E: gemeente@waatre.nl,

w: www.waalre.nl, t: @Waalregemeente

Aalst Waal re Belang-fractie

:

Vraag: Worden de jaarverslagen van onze partners in de zorg c.q. zorgaanbieders gelezen,
maken deze verslagen deel uit van de onderhandelingen met de zorgaanbieders en dienen
deze mede ter controle om exorbitante winststijgingen tijdig te signaleren.

Antwoord:
Jo, de jaarverslagen von onze portners in de zorg worden gelezen.
Deze verslogen maken geen deel uit von de onderhondelingen met de zorgaanbieders en

dienen evenmin ter controle om eventuele winststijgingen te signaleren. Noast jaorverslogen,
ontvongen wijjoorrekeningen en productieverontwoordingen von de zorgoonbieders. Bij het

afsluiten von het boekjoar leveren zorgaonbieders deze productieverontwoordingen en
jaorrekeningen oqn bij de gemeente. Dit gebeurt conform het landelijke controleprotocol.
Deze productieverqntwoordingen worden getoetst aan de beschikkingen en oon de geleverde

zorg. Op deze monier controleert de gemeente of het bedrag dot betoold wordt aan de
betreffende zorgaanbieder, overeenkomt met de beschikte zorg. Aonbieders waqrbij wordt
ingekocht en die londelijk voor € 725.000 of meer oqn zorg leveren qan gemeenten, dienen hun
joarrekening von een occountontsverkloring vergezeld te loten gaan.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
bulrþ emeester,

de secretaris,

rs. J.W. Brenninkmeijer

drs. J.
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