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MOTIE
Zorggeld naar de zorg
De raad van de gemeente Hilvarenbeek;
in vergadering bijeen op 12 november 2020:
gezien het raadsvoorstel vaststelling van de begroting 2021 onder agendapunt 5;

spreekt uit dat:
de nieuwe inkoopstrategie van de Regio Hart van Brabant moet leiden tot een rechtmatige besteding
van de zorggelden aan de hand van de volgende uitgangspunten:
 beperking van het grote aantal zorgaanbieders;
 scherpere contractuele bepalingen en selectiecriteria voor zorgbedrijven;
 maximalisatie van de nettowinst voor zorgbedrijven tot 4%;
 verplichting voor Wmo-, jeugdzorg en pgb-bedrijven en daaraan gelieerde stichtingen en
eenmanszaken hun jaarcijfers te publiceren en eisen te verbinden aan deze publicatie in het
kader van transparantie;
 voorwaarden aan bedrijfsstructuren en de verantwoording over de verschillende geldstromen in
het kader van transparantie;
 voorwaarden aan dividenduitkeringen, managementvergoedingen en inkoop van eigen
aandelen;
 gedifferentieerde tarieven voor zware en lichte vormen van jeugdhulp;
roept het college op:
zich in de regio in te spannen:
 de hierboven genoemde uitgangspunten te laten verankeren in de nieuwe inkoopstrategie voor
jeughulp, jeugdzorg en Wmo;
 de nieuwe inkoopstrategie voor te leggen aan de gemeenteraden voordat die wordt vastgesteld;
vraagt de griffie:
 deze motie te delen met de gemeenteraden van de
regio Hart van Brabant
en gaat over tot de orde van de dag.
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Beslissing:
Zonder stemming met algemene
stemmen aangenomen.

De griffier,

De griffier,

Toelichting
Constateringen
Onze gemeente werkt voor de contractering van jeugdzorg en Wmo-zorg samen met acht andere
gemeenten via de regio Hart van Brabant. In 2019 constateerden deze gemeenten een tekort van
30,7 miljoen euro. Ook voor de komende jaren worden grote tekorten voor jeugdzorg en Wmo
voorzien die de begrotingen van de gemeenten zwaar onder druk zetten.
Op zoek naar een verklaring voor de groeiende tekorten heeft het Brabants Dagblad samen met
Follow the Money alle gecontracteerde zorgaanbieders in de regio Hart van Brabant onderzocht.
Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat:
 van de 228 aanbieders met een contract 121 zorgbedrijven een jaarrekening deponeerden;
 24 zorgbedrijven een winstmarge boven de 10 procent hadden;
 van de commerciële jeugdzorgbedrijven 40 procent meer dan 10 procent winst maakte;
 bij 121 zorgaanbieders bijna 100 miljoen euro winst overblijft, terwijl gemeenten miljoenen
tekort komen;
 32 bestuurders van de 121 onderzochte instellingen meer verdienen dan het maximale
toegestane bedrag uit de Wet Normering Topinkomens (WNT);
 van veel bedrijven geen openbare salarisgegevens te vinden zijn;
 veel zorgbedrijven meerdere bv’s hebben, met soms complexe bedrijfsstructuren die het
mogelijk maken informatie in de jaarrekeningen te maskeren;
 veel aanbieders relatief lage personeelskosten hebben;
 het voor zorgaanbieders niet mogelijk bleek lichte hulp te leveren tegen een lager tararief
doordat het uurtarief voor arrangementen is bepaald aan de hand van één tarief voor zowel
lichte als zware hulp;
 aanbieders hoge tarieven betaald krijgen voor diensten die lang niet altijd als nuttig worden
ervaren voor de doelgroep waar zij mee werken, zoals bepaalde administratie.
Overwegingen
 Geld dat gemeentes beschikbaar stellen voor jeugdzorg en Wmo moet zoveel mogelijk
terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben en niet in de zakken van zorgaanbieders
terechtkomen.
 Meer transparantie is nodig om de controlerende rol van de gemeenteraden goed te kunnen
uitvoeren. Geld dat bedoeld is voor de zorg lijkt momenteel te worden weggesluisd via
managementvergoedingen, winst- en dividenduitkeringen, goodwillposten op de balans, inkoop
van eigen aandelen en investeringen in vastgoed en komt daardoor niet terecht bij de mensen
die zorg nodig hebben.
 Volgens deskundigen als hoogleraar Harrie Verbon is een nettowinst van 3 tot 4 procent
‘acceptabel en voldoende om een buffer te hebben voor mindere tijden en om te kunnen
innoveren’.
 De uitkomsten van het onderzoek geven aanleiding om bij een aantal aanbieders scherper toe te
zien op de rechtmatigheid en kwaliteit van zorg.
 De huidige inkoopsystematiek biedt onvoldoende handvatten om vast te stellen of de
zorgaanbieders de zorggelden rechtmatig en (moreel) juist besteden.

