
 

 

 

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

Stop malafide zorgaanbieders in ‘s-Hertogenbosch 
 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op dinsdag 9 juni 2020, 
gehoord de beraadslagingen over de discussienotitie ‘Stop malafide zorgaanbieders en 
misbruik van zorggeld ‘ in de commissie Sociaal van 27 mei 2020;  
 
Constaterende dat: 

• Misbruik van zorggeld binnen o.a. de Wmo en Jeugdhulp vorig jaar landelijk in kaart is 

gebracht door dataplatform Follow the Money en tv-programma Pointer; 
• Hier meerdere grote zorgbedrijven onderdeel van uitmaken die actief zijn in de gemeente ’s-

Hertogenbosch en de regio Noordoost-Brabant, waaronder Labyrint Zorg B.V; 
• Uit onderzoek op basis van de jaarrekeningen door het onderzoeksbureau Kurtosis en het 

Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) is gebleken dat tussen de 14 en 19% van alle 
zorgaanbieders in Nederland signalen tonen van onrechtmatigheid; 

• De gemeente ’s-Hertogenbosch samenwerkt binnen het IKZ en in februari 2020 een 
Toezichthouder rechtmatigheid WMO en Jeugdwet heeft benoemd; 

• De nieuwe inkoopprocedures voor Jeugdhulp en Wmo bij de regionale Inkooporganisatie 
(RIOZ) zijn uitgesteld naar najaar 2020 met als startdatum 1 januari 2022.   

 
Overwegende dat: 

• De genoemde onderzoeken laten zien dat kwaadwillende organisaties en personen, zoals 

Labyrint Zorg B.V, in staat blijken door ondermaatse zorg te leveren, niet gemaakte zorguren 

te schrijven of schimmige financiële constructies op te tuigen de voor de zorg geoormerkte 

gelden niet aan de zorg te besteden maar voor eigen gewin aan te wenden; 
• Duidelijke, meetbare en controleerbare bepalingen noodzakelijk zijn om een gebrek aan 

kwaliteit of een (moreel) onjuiste besteding van zorggeld vast te stellen; 
• De huidige inkoopsystematiek en -kaders onvoldoende handvatten bieden aan gemeente, 

RIOZ en toezichthouder om vast te stellen of de zorgaanbieders de gemaakte afspraken zijn 

nagekomen en waar nodig over te gaan tot ingrijpen; 
• Andere gemeenten en regio’s goede voorbeelden laten zien hoe zorgfraude te voorkomen 

en te bestrijden is door middel van o.a. een strenge selectie tijdens de aanbesteding (Twents 
Barrièremodel), een integraal beheersingssysteem, goed toezicht, een anoniem meldpunt en 

ontbinding van contracten en aangifte tegen bestuurders en ondernemingen bij fraude. 
 
Spreekt uit dat: 
De aanpak van zorgfraude in ’s-Hertogenbosch dient te worden verstevigd aan de hand van de 
volgende uitgangspunten: 

1. Draag zorg voor scherpe contractuele bepalingen en een strenge selectie van 
zorgorganisaties (op grond van o.a.de  in de discussienotitie genoemde criteria en de recent 
geformuleerde bouwstenen voor aanpak en samenwerking zorgfraude van de VNG) door de 
RIOZ tijdens de nieuwe inkoopprocedures en aanbesteding van de Jeugdhulp en Wmo; 



2. Draag zorg voor een integraal contractbeheerssysteem (bestaand uit risicoanalyses, 
informatieverzameling , onderzoek en handhaving) voor de toezichthouder rechtmatigheid 
WMO en Jeugdwet om rechtmatigheid en besteding van zorggeld binnen de huidige 
contracten te volgen; 

3. Onderzoek in samenspraak met de toezichthouder de optie om een anoniem meldpunt voor 
zorgfraude in te richten waar cliënten, medewerkers en inwoners met signalen terecht 
kunnen; 

4. Ga bij fraude of stelselmatig en moedwillig niet leveren van de gecontracteerde zorg over tot 
contractontbinding en aangifte tegen organisaties en bestuurders. 

 
Verzoekt het college: 

- Bovenstaande uitgangspunten te verankeren in de nieuwe inkoopprocedure van de 
Jeugdhulp en WMO, bij de ontwikkeling van het gemeentelijk zorgbedrijf, in de 
samenwerking met het IKZ en in de werkzaamheden van de toezichthouderrechtmatigheid 
WMO en Jeugdwet; 

- Bij de kwartaalrapportage Sociaal Domein periodiek inzicht te verschaffen in de Bossche 
aanpak zorgfraude; 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Pieter-Paul Slikker – PvdA 
Mikhael Hack – VVD  
 


