Aan het college van B&W van Almelo
Via e-mail: bestuurssecretariaat@almelo.nl
Almelo, 18 juni 2019
Betreft: Schriftelijke vragen inzake BiOns B.V.
Geacht college,
Nadat de afgelopen periode de nodige zorgbureau’s in Almelo en omstreken opspraak zijn gekomen,
de inkoop door Almelo en Hof van Twente is aangescherpt en ook het toezicht is aangescherpt, is het
nu opníeuw een “zorg”ondernemer gelukt om op een verkeerde manier de aandacht te trekken.
Wij hebben de volgende vragen:
1. Heeft u kennis genomen van de jaarrekening/jaarverslag van BiOns B.V. te Markelo over
2018?
2. Doet gemeente Almelo zaken met BiOns B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen? Zo ja,
welke producten/onderdelen zijn BiOns B.V. of moeder-/dochtermaatschappijen gegund, en
welke andere ondernemingen zijn dat?
3. Wat vindt u er van dat BiOns B.V., door allerlei Rekening Courant overeenkomsten met
andere ondernemingen te sluiten, kennelijk Bankiertje aan het spelen is met zorggeld?
4. Wat vindt u er van dat BiOns B.V. schenkingen doet van zorggeld (schenking aan Washand)?
5. Wat vindt u er van dat BiOns B.V. kennelijk 450.000 euro Rekening Courant verstrekt aan
Twente Mozaïek dat alles behalve een schoon blazoen heeft?
6. BiOns B.V. hanteert een rentepercentage van 1.6% (R/C: 715k/11.4k Renteopbrengsten).
Vindt u dat “een marktconforme rente”, rekenschap houdend met de voorziening
afwaardering van 225.000 euro? Zou de rente bij een minder kredietwaardige partij niet
eerder 8% moeten zijn?
7. Bent u het eens met de PVV dat de jaarrekening doet vermoeden dat BiOns B.V. wordt
“leeggetrokken”, gezien de Rekening Courant verhoudingen, de afwaardering en het fors
hogere salaris en eindejaarsuitkering voor minder personeel (vergelijk 2017 met 2018)?
8. Hoeveel personeel (FTE) heeft BiOns B.V. eigenlijk feitelijk in dienst?
9. Hoe is het mogelijk dat BiOns B.V., die toch in augustus 2018 al in opspraak kwam, alsnog
door de screening van de aanbesteding van Almelo en Hof van Twente is gekomen?
10. Hoe is het mogelijk dat “zorg”ondernemer (wij noemen het liever Zorgfraudeur)
Zwienenberg, die in 2016 ook al in opspraak kwam1 met een ander zorgbureau, en trouwens
ook rondom een transactie met BiOns BV, nu gewoon door kan gaan met die schimmige
praktijken? Had dit contract niet geweigerd moeten worden op basis van de
Integriteitstoets?
11. Bent u het met de PVV eens dat het belachelijk is dat zo’n ondernemer, na flink in opspraak
te zijn gekomen, gewoon door kan gaan met frauduleuse praktijken? Hoe verdedigt u dat
tegenover al die keihard werkende mensen in de zorg, die de dupe zijn van dit soort
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https://www.zorgvisie.nl/dubieuze-transacties-rondom-failliet-solace/

ondernemers (in 2016 faillissement; bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures worden door
curatoren niet zomaar gevoerd), die gezinnen te onderhouden hebben en in grote
(financiele) problemen komen omdat ze werkloos thuis komen te zitten of zwaar
onderbetaald worden?
12. Bent u bereid een ‘zwarte lijst’, of ‘gewoon’ een lijst te maken, met gebleken zorgfraudeurs
(de personen áchter de bedrijven), en in de toekomst álle inschrijvingen in publieke
(gemeentelijke) aanbestedingen te weigeren van bedrijven waar díe natuurlijke personen bij
betrokken zijn? Bent u bereid die voorwaarde ook te stellen als er sprake is van
aanbestedingen in regionaal verband?
13. Welke stappen gaat u ondernemen tegen BiOns B.V. en aan haar gelieerde bedrijven om te
zorgen dat onze zorggelden alsnóg terecht komen waar ze horen, namelijk bij de (juiste)
zorg- en hulpbehoevenden?
14. Wat gaat u er nu, na alle reeds genomen maatregelen, nog aanvullend doen om in de
toekomst dit soort schimmige ondernemers voor eens en voor altijd te weren uit ons
zorgdomein?
Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Stöteler
PVV Almelo

