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Geachte heer Lammers, heer Links,
Op 4 september 2019 ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex art. 39 RvO m.b.t.
"Zorgaanbieders, organisatiegraad en winstneming". In deze brief beantwoorden
wij uw vragen. zoals u ziet hebben wij de door u gestelde vragen letterlijk
overgenomen en daaronder ons antwoord geformuleerd.

Algemeen:
Uit uw vraagstelling menen wij op te maken dat het niet helemaal duidelijk is met
welke gemeente t.a.v. welke taken wij samenwerken, Voor het overzicht nemen wij
hieronder een opsomming op van met wie wij samenwerken en waarvoor:

op het gebied van werk en Inkomen (Participatiewet) werken wij samen
a

a

met de gemeente Veldhoven.
Op het gebied van inkoop van Jeugdhulp (behandeling, begeleiding en
verblijf) werken wij samen met de gemeente Helmond, de peelgemeenten
en de Dommelvallei+ gemeenten.
Op het gebied van inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
werken wij samen met inkoopregio Eindhoven, gemeente Helmond, de
Peelgemeenten en de Dommelvallei+ gemeenten.
Op het gebied van inkoop van Wmo werken wij samen met de
Dommelva llei + gemeenten.
op het gebied van inkoop van Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang
werken wij samen met de gemeente Eindhoven, omdat gemeente Eindhoven
als centrumgemeente fungeert in dit verband.
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Beantwoording vragen:
Vraag 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.).

Antwoord:
Zie voor beantwoording van deze vraag het overzicht van zorgaanbieders in bijlage
1 bij deze brief. Hierin worden tevens de clientaantallen genoemd. Zoals u in dit
overzicht kunt zien, is een groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd. De reden
van dit grote aantal is dat binnen de aanbestedingsvorm bestuurlijk aanbesteden
iedere zorgaanbieder die aan de vereist criteria voldoet, gecontracteerd mag
worden.
Deze zorgaanbieders leveren de gecontracteerde zorgproducten uit de Producten en
Diensten Catalogus (PDC) op het gebied van de Jeugdwet en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat over de zorgproducten begeleiding,
behandeling en verblijf.

In het contract dat gemeente Waalre met zorgaanbieders is aangegaan wordt in
artikel 1.8 lid b bepaald dat, wanneer een zorgaanbieder in de laatste 6 maanden
geen cliënten heeft gehad, de gemeente het contract op kan zeggen. In het kader
van contractmanagement wordt dit opgevolgd. Dat betekent dat de zogenaamde
"lege" contracten door de gemeente Waalre worden opgezegd.
Vraag 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?
a

a

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 ?
Zo

Antwoord:
Tussen de gemeente en de gecontracteerde zorgaanbieders wordt gewerkt met
vastgestelde uniforme tarieven per product, die voor iedere zorgaanbieder gelden
en gelijk zijn. Êr wordt dus niet geselecteerd op prijs.
De tarieven zijn transparant van opbouw en objectief. De tarieven worden uitvoerig
besproken aan de onderhandelingstafel tussen gemeenten en zorgaanbieders. De
tarieven zijn onderdeel van de doorontwikkeling van de PDC.
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Vraag 3:
Wordt er bij de toekenning van werkzaamheden aan de zorgaanbieders ook
gekeken naar de mate van transparantie van de organisatiegraad van de
onderneming?

o
o

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?
Zo

Antwoord:
Voordat een zorgaanbieder gecontracteerd kan worden, vindt er een uitvoerige
beoordeling van de inschrijving (verzoek om contractering) plaats. Dit gebeurt door
Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (Bizob). De betreffende zorgaanbieder wordt door
Bizob getoetst aan de hand van diverse (formele) criteria. Onderstaande documenten
worden opgevraagd bij de zorgaanbieder en daaraan wordt tevens getoetst:

o
o
.
.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
Uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (KvK),
Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen
Gedragsverklaring aanbesteden.

Afhankelijk van de producten waarvoor de zorgaanbieder inschrijft en die hij wil
leveren, wordt tevens vooraf getoetst of hij aan de gestelde kwaliteitscriteria
voldoet conform de Jeugdwet en de Wmo. Deze inhoudelijke toetsing gebeurt door
inhoudsdeskundigen van de gemeente. Door het ondertekenen van het contract
conformeert de zorgaanbieder zich aan de gestelde eisen en aan de gemaakte
afspraken. Bizob voert voor de gemeente Waalre het contractbeheer en
contractmanagement uit en ziet toe op de naleving van de contractafspraken.

Vraag 4:
Wordt de mate van winstneming betrokken bij het toekennen van opdrachten, dan
wel gebruikt als aanleiding om op zoek te gaan naar alternatieven ?

.
o

Zo ja, wat zijn in dit kader de bevindingen
Zo neet waarom niet ?

?

Antwoord:
Nee, dat is niet het geval. De reden daarvoor is dat gekozen is voor bestuurlijk
aanbesteden. Met deze vorm van aanbesteden is het voor iedere zorgaanbieder die
aan de gestelde contracteisen voldoet mogelijk om zorg te leveren. Uitgangspunt
hierbij is dat de burger keuzevrijheid heeft om voor een bepaalde zorgaanbieder te
kiezen, mits deze gecontracteerd is.
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Vraag 5:
Kunt u aangeven hoe vaak het voorgekomen is dat een overeenkomst met een
zorgaanbieder beëindigd is op basis van in gebreke blijven bíj het aanbieden van
zorg door de zorgaanbieder over de periode van samenwerking met Eíndhoven en
Veldhoven ?

Antwoord:
Dit is nog nooit aan de orde geweest. In het kader van "Follow The Money" worden
op dit moment vooronderzoeken gedaan door diverse gemeenten (in samenwerking
met Bizob), waaronder ook de gemeente Waalre. Deze vooronderzoeken richten
zich op zorgaanbieders die binnen onze regio gecontracteerd zijn en die voorkomen
in het Follow The Money onderzoek.
Er wordt in gezamenlijkheid gewerkt aan een plan van aanpak. Uiteindelijk zullen er
gesprekken gevoerd worden met de betreffende zorgaanbieders die op deze lijst
voorkomen. Eind september zal het definitieve plan van aanpak vastgesteld worden
waaruit zal blijken wat de verdere vervolgstappen zijn wanneer er
onrechtmatig heden bij de betreffende zorgaan bieders worden geconstateerd.

Vraag 6:
Hebben er verwijzingen plaatsgevonden naar instellingen waar op kunsttherapeutische basis zorg wordt aangeboden, wat zijn de ervaringen daarmee zowel
qua effect als prijsstelling?

Antwoord:
Zorgproducten op kunsttherapeutische basis vormen geen onderdeel van de PDC en
kunnen daarom ook niet ingezet worden voor een betreffende client.
Wij hebben daar als gemeente geen ervaring mee.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHO

VAN WAALRE,

de

de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne

drs. J,W. Brenninkmeijer
1".
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Overzicht gecontracteerde zorgaanbieders met clientaantallen.
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