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Raadsvragen   
Van het raadslid N.Rennenberg (OAE) over inzage 
contracten zorgaanbieders 
 
 
 
Geacht College, 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft, naar aanleiding van wat er de laatste maanden 
allemaal is gezegd en gepubliceerd over wat het Eindhovens Dagblad op 24 juni 2017 
noemt 'Woekerwinst op zorg in Eindhoven', deze problematiek nader bestudeerd. Wij 
stellen vast dat een aantal zorgaanbieders wel erg veel winst maken in vergelijking met 
voorafgaande jaren. 
 
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vragen wij u ons het volgende toe 
te sturen: 
De contracten die u heeft afgesloten met de volgende zorgaanbieders: 

x Autismepunt Eindhoven 
x Futuris 
x Eindhovens Psychologisch Instituut (EPI) 

 
Gezien het grote aantal zorgaanbieders, waarmee de gemeente een contract heeft 
gesloten, vermoeden wij dat de gemeente een basiscontract heeft met 
standaardbepalingen, dat steeds nader aangevuld wordt met specifieke bepalingen voor 
de bepaalde zorgaanbieder. Wij ontvangen graag een exemplaar van het basiscontract. 
Wij zien uw antwoord met interesse tegemoet. 
 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
In deze raadsvragen wordt een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur.  
Omdat dit twee verschillende vormen van informatieverstrekking betreft, met een 
verschillende afhandeling, hebben wij contact gezocht met de vragensteller. 
Op basis hiervan is overeengekomen het verzoek als raadsvragen te behandelen en kort 
te beantwoorden. 
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De contracten met zorgaanbieders bestaan uit drie delen: 
- Een basiscontract;  
- Een drietal deelovereenkomsten; 
- Een uniek tarievenblad. 

 
Het basiscontract en de drie deelovereekomsten kunt u vinden op de site van de 
gemeente Eindhoven: 
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein/ontwikkelen-
ontwikkeltafels/ontwikkeltafel-contracten 
Open hier het kopje ‘Documenten’. 
 
Het uniek tarievenblad voor de drie aanbieders kan in het kader van raadsvragen niet 
openbaar worden gemaakt. De tarieven zijn vanaf 1 januari 2015 (decentralisatie van 
zorgtaken) per aanbieder namelijk verschillend. 
 
Bij de overgang van de verantwoordelijkheden en het regelen van de inkoop van de zorg 
speelde als belangrijkste voorwaarde: zorgcontinuïteit.  
Gemeenten beschikten niet over benodigde eigen data en waren in die tijd aangewezen 
op de data die door aanbieders beschikbaar werden gesteld (productiecijfers, aantal 
cliënten). Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij voor een zelfde product, verschillende 
tarieven konden ontstaan.  
Inmiddels is dit met de invoering van de nieuwe PDC en objectieve tarieven per 1 januari 
2018 hersteld. 
 
De uniforme tarieven vanaf 2018 vindt u eveneens op de site van de gemeente 
Eindhoven: 
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-09/Tarieven%20nieuwe%20PDC.pdf 
 
 
 
Eindhoven, 31 oktober 2017 
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