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Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen over BiOns B.V.
Geachte leden van de fractie PVV,
Op 18 juni 2019 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het handelen van zorgaanbieder BiOns
B.V.
Bij deze beantwoorden wij uw vragen:
1

Heeft u kennis genomen van de jaarrekening/jaarverslag van BiOns B.V. te Markelo over
2018?
Ja, dat hebben wij.

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?
BiOns B.V. heeft een regionaal contract voor de huishoudelijke ondersteuning. Dit
contract loopt via OZJT/Samen14 en is ingegaan op 1 januari 2018.
Stichting BiOns Beheer, gelieerd aan BiOns B.V. maar een organisatie met een eigen
rechtspersoonlijkheid, heeft ingeschreven op de lokale aanbesteding ‘Ondersteuning op
grond van de Jeugdwet en Wmo 2015’ en heeft een gunning ontvangen voor de
producten OZL 1 en 2 (individuele begeleiding) en OMD 1 en 2 (dagbesteding) voor jeugd
en volwassenen.
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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?
Wij zijn het met u eens dat een zorgondernemer geen onverantwoorde onttrekkingen mag
doen die de continuïteit van de onderneming en daarmee de zorg voor cliënten in gevaar
brengt. Om deze reden hebben we dan ook in de nieuwe verordeningen en beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp nieuwe bepalingen opgenomen met
betrekking tot het onttrekken van bedragen aan de bedrijfsvoering (zie artikel 4.2 lid 6
Verordening maatschappelijke ondersteuning)..

4

Wat vindt u er van dat BiOns B.V. schenkingen doet van zorggeld (schenking aan
Washand)?
Zie het antwoord op vraag 3.

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?
Zie het antwoord op vraag 3.

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?
Er is niet een algemene grens te stellen om te bepalen of de rente marktconform is. Dit
moet van geval tot geval worden beoordeeld. Daarbij moet met name worden beoordeeld
of er in het geval van het rekenen met een lage rente sprake is van een onverantwoorde
onttrekking.

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)?
Wij zullen het initiatief nemen om tezamen met OZJT/Samen14 hierover in gesprek te
gaan met de zorgaanbieder en opheldering te vragen. Dit geldt overigens ook voor de al
dan niet verantwoorde onttrekkingen. Naar aanleiding van dit gesprek zullen we ons
beraden op nadere stappen.

8

Hoeveel personeel (FTE) heeft BiOns B.V. eigenlijk feitelijk in dienst?
Op basis van de bij ons bekende jaarrekening (2018): gemiddeld 319,4.

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?
BiOns B.V. heeft geen raamovereenkomst met de gemeente Almelo en Hof van Twente
per 1 januari 2019.

10

Hoe is het mogelijk dat “zorg”ondernemer (wij noemen het liever Zorgfraudeur)
Zwienenberg, die in 2016 ook al in opspraak kwam 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?
De kwalificatie van deze zorgaanbieder laten wij aan u. Zie verder het antwoord op vraag
9.
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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 frauduleuze praktijken? Hoe
verdedigt u dat tegenover al die keihard werkende mensen in de zorg, die de dupe zijn
van dit soort ondernemers (in 2016 faillissement;
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures worden door curatoren niet zomaar gevoerd),
die gezinnen te onderhouden hebben en in grote (financiële) problemen komen omdat ze
werkloos thuis komen te zitten of zwaar onderbetaald worden?
Wij willen voorop stellen dat inwoners die hulp en zorg nodig hebben en medewerkers
van zorgaanbieders niet de dupe mogen worden van dubieus en frauduleus handelen door
de bestuurders. Juist het opnemen van het nieuwe artikel 4.2 lid 6 in de Verordening
maatschappelijke ondersteuning maakt het mogelijk op te treden tegen niet integere
(bestuurders van) zorgaanbieders. Hiermee kunnen we sneller ingrijpen en grotere schade
bij onze kwetsbare inwoners en medewerkers voorkomen.

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?
Ja en in de nieuwe Verordeningen en beleidsregels hebben we de mogelijkheid ook
gecreëerd. Aan het bijhouden van een dergelijke lijst zijn wel voorwaarden verbonden en
zullen we juridisch zorgvuldig moeten handelen.

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?
Zie hiervoor het antwoord op vraag 7. Indien wordt vastgesteld dat een aanbieder niet
volgens onze voorwaarden werkt, kan de overeenkomst worden ontbonden en kunnen
onterecht uitbetaalde middelen worden teruggevorderd op basis van de
raamovereenkomst waarmee alle partijen onverminderd akkoord zijn gegaan.

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?
In alle overeenkomsten die de gemeente sluit met (zorg)aanbieders zal de
integriteitsbepaling alsmede andere sanctiemogelijkheden in de contracten worden
opgenomen, voor zover dit niet al is gedaan. Daarnaast zullen de contractmanagers
samen met de toezichthouders en de SRT blijven controleren op naleving van de
gemaakte afspraken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris,
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de burgemeester,

