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Kennisnemen van 
De reactie van het college op het onderzoek van Follow the Money 
 
Inleiding 
Uit onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad is gebleken dat er zorgaanbieders zijn 
die opmerkelijke winsten maken. In deze raadsinformatie geven wij u onze reactie op de hoofdlijn 
van de publicaties. Separaat beantwoorden wij de vragen die gesteld zijn door de fractie van de VVD. 
Bij de beantwoording van die vragen gaan wij dieper op de materie in.  
 
Informatie 
In 2015 kregen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de zorg op het gebied van Jeugd, Wmo en 
participatie. Hierbij kregen gemeenten een tweeledige opdracht: het systeem veranderen 
(transformatie genoemd) en tegelijkertijd de taken uitvoeren voor een lager budget.  
 
Als gemeenten in de regio Hart van Brabant werken we hier hard aan. In onze regio krijgt iedere 
inwoner die een beroep doet op hulp, de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daar staan we voor. 
 
Uit de ontwikkeling van de kosten, én uit inzichten die uit verschillende onderzoeken naar voren 
kwamen, is duidelijk dat de balans tussen zorgkosten en sommige winstcijfers zoek is. De resultaten 
uit de onderzoeken van Follow the Money en het Brabants Dagblad over de winsten bij 
zorgaanbieders die (ook) werkzaam zijn in de Regio Hart van Brabant, zijn dan ook geen verrassing. 
De onderzoeken hebben betrekking op zowel aanbieders van Jeugdzorg als van Wmo-zorg. De 
informatie uit de artikelen bevestigt ons beeld van de problematiek, en geeft ons op onderdelen 
extra informatie. Wij verwelkomen dan ook deze onderzoeken.  
 
In de regio HvB hebben de gemeenten al eerder een pakket van verbeter- en beheersmaatregelen in 
gang gezet om deze balans te helpen herstellen waaronder als één van de belangrijke pijlers het 
herijken van de inkoopstrategie. Wij hebben uw raad en in het bijzonder ook de raadswerkgroep 
Zicht en grip op het sociaal domein geïnformeerd over een pakket aan maatregelen dat wij deels 
lokaal en deels regionaal uitwerken en implementeren. Eén van de regionale punten is het voeren 
van gesprekken met zorgaanbieders die opmerkelijke winsten maken, met als optie om naar de 
rechter te stappen bij onrechtmatigheden.  
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Vervolg 
In regionaal verband en lokaal willen wij grip krijgen en houden op de kostenontwikkeling. Eén van 
de punten hierin is de aanpak van te grote winsten bij zorgaanbieders. Het ontwikkelen van een 
nieuwe inkoopstrategie is één van de mogelijkheden daartoe. Wij blijven uw Raad informeren over 
het vervolg.  
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen 
Geen 
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