Aan het college van B&W van Almelo
Via e-mail: bestuurssecretariaat@almelo.nl
Almelo, 5 juli 2018
Betreft: Schriftelijke vragen aan College B&W inzake Anahid te Almelo
Inleiding
Vandaag verscheen een artikel in Follow the Money over o.a. Thuiszorgbedrijf Anahid uit Almelo. Dit
bedrijf heeft een winstmarge behaald van 66,8%. We verwijzen u naar onderstaande link. De inhoud
spreekt voor zich.
https://www.ftm.nl/artikelen/gehaaide-ondernemers-maken-dikke-winst-in-dezorg?share=1&utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Gehaaidzorg&utm_conte
nt=FTM0630
Een zorgondernemer die slapend rijk wordt in de zorg. Op een omzet van nog geen 1.4 miljoen euro
wordt ruim 919.000 euro winst geboekt. De zorg als lucratief verdienmodel. Dit druist in tegen onze
normen en waarden en valt ook niet uit te leggen aan onze inwoners. Mogelijk dat dit bedrijf niet het
enige bedrijf is met dergelijke woekerwinsten in de zorg, gesteld dat het artikel in Follow the Money
klopt.
Zoals bekend zitten wij met een enorm tekort in het sociale domein. Wanneer wij dit soort artikelen
lezen, houden wij ons hart vast. Wat is er nog meer aan de hand in de zorg?
We hebben dan ook de volgende vragen:
1. Bent u bekend met het betreffende artikel in Follow the Money?
2. Bent u ook zo geschrokken van de inhoud van dit artikel? Zo nee, waarom niet?
3. Hebben wij als gemeente een band met dit bedrijf zoals het artikel stelt? Met andere
woorden: verleent dit bedrijf inderdaad zorg aan onze inwoners? Zo ja, voor hoeveel per jaar
is door dit bedrijf aan zorg gefactureerd sinds 2015? Welke bedragen zijn ook daadwerkelijk
betaald? En voor wat voor zorg is dit?
4. In hoeverre is met zekerheid te stellen dat dit bedrijf deze zorg ook daadwerkelijk heeft
verleend?
5. In hoeverre is helder dat de prijzen van deze organisatie marktconform zijn?
6. Vindt u het normaal dat op zorg blijkbaar zoveel marge zit dat je er slapend rijk van wordt?
Geeft dit niet aan dat de prijzen drastisch omlaag kunnen en móeten? Zo nee, waarom niet?

7. Vindt u het normaal dat een zorgbedrijf een winstmarge heeft van meer dan 65% terwijl de
mensen die het werk (thuiszorg) moeten verrichten een uurloon hebben van nog geen 11
euro in het uur? Graag een toelichting.
8. Welke actie wordt ondernomen nu u kennis heeft genomen van dit artikel? Op korte,
middellange en lange termijn?
9. Gaat u onderzoeken of er meer bedrijven zijn waarmee wij samenwerken op het gebied van
zorg die woekerwinsten draaien? Zo nee, waarom niet. Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken?
10. Bent u het met de PVV eens dat het uitbetalen van bestuurderssalarissen via dividend een
vorm van belastingontduiking, dus fraude, en dus ongewenst is? Zo niet, waarom niet?
11. Bent u het met de PVV eens dat de gemeente Almelo geen zaken moet doen met bedrijven
die er schimmige activiteiten op na houden? Zo ja, bent u bereid de samenwerking met
Anahid per direct te stoppen en geen cent meer naar Anahid over te maken? Zo nee,
waarom niet?
12. Bent u bereid een groot fraudeonderzoek naar zorgverleners en -bemiddelaars in onze
gemeente te doen en bij gebleken onregelmatigheden alle betaalde bedragen terug te
vorderen, zulks om de fraude in de zorg eindelijk een halt toe te roepen? Zo nee, waarom
niet?
13. Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden, gezien de actualiteit en timing met het
debat over het Sociaal Domein?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Stöteler
PVV Almelo.

