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Raadsvragen   
van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek 
(OAE) n.a.v. artikel in ED met Zuidzorg bestuurder 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft kennis genomen van het artikel ‘Ja er zijn mensen 
die verkommeren in het ED van vandaag (28 juli). In het artikel spreekt de heer Marc van 
Veldhoven, bestuurder van de ZuidZorg zijn bezorgdheid uit over de manier waarop nu 
zorg wordt aangeboden aan mensen die dat nodig hebben. Op de vraag: zitten er nu 
mensen te verkommeren als gevolg van de bezuinigingen op de thuiszorg?, antwoordt 
de heer Veldhoven: ‘Ja en daar worden oplossingen voor bedacht die niet goed zijn’. 
 
Het bovenstaande artikel roept bij ons de volgende vragen op: 
 
1. Bent u bekend met de bestaande problematiek waarover de heer Veldhoven spreekt? 
Zo ja wat gaat u dan op korte termijn, middellange termijn en lange termijn ondernemen 
om deze problematiek te verminderen of op te lossen? 
2. Deelt u de mening van de heer Veldhoven dat de bezuinigingen steeds vallen waar 
mensen de klappen het slechts kunnen opvangen? 
3. Wat gaat u doen om hier verandering in aan te brengen met in uw achterhoofd 
houdende dat er jaarlijks tachtig miljard euro aan gezondheidszorg wordt uitgegeven in 
ons land en dat er slechts drie miljard euro in de thuiszorg omgaat. 
4. Deelt u de mening van de heer Veldhoven dat het fout zit in de verdeling tussen de 
regio’s. Zuidoost-Brabant krijgt te weinig geld uit de nationale pot, stelt hij. Welke 
inspanningsverplichting gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat onze regio meer 
geld uit de nationale pot gaat krijgen? 
5. Gemeenten zorg dat je je zaken op orde heb. In mei stonden alle ingediende 
rekeningen vanaf januari nog open, aldus de heer Veldhoven. Kunt u ons een overzicht 
geven waaruit blijkt hoever Eindhoven de zaken op orde heeft? Kortom gemeten vanaf 
januari 2016 tot heden, hoeveel rekeningen zijn betaald en over welk bedrag spreken we 
dan en hoeveel rekeningen moeten nog betaald worden en over welk bedrag spreken 
we dan? 
6. Hoe komt het dat er rekeningen nog niet betaald zijn, terwijl ze wel op tijd zijn 
ingediend? 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Bent u bekend met de bestaande problematiek waarover de heer Veldhoven 
spreekt? Zo ja wat gaat u dan op korte termijn, middellange termijn en lange 
termijn ondernemen om deze problematiek te verminderen of op te lossen? 
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Wij zijn in gesprek geweest met o.m. de heer Veldhoven en herkennen deze 
problematiek. De problematiek heeft met name betrekking op taken die uitgevoerd 
worden door de zorgverzekeraars. Thuiszorg is zorg en ondersteuning die thuis wordt 
geboden en bestaat uit verschillende onderdelen waarvoor de zorgverzekeraars sinds 
januari 2015 verantwoordelijk zijn, zoals verpleging, persoonlijke verzorging (ook wel 
wijkverpleging genoemd) en dagbehandeling én onderdelen waarvoor de gemeente 
verantwoordelijk is zoals begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden (HbH). 
De decentralisaties en het wegvallen van de AWBZ zijn gepaard gegaan met forse 
bezuinigingen. Om te voorkomen dat de bezuinigingen inwoners hard zouden gaan 
raken en grote onrust zouden veroorzaken heeft het college (in samenspraak met o.a. 
Zuidzorg)  in 2014 besloten om te zorgen voor een zachte landing. Zie ook antwoord bij 
vraag 2.  
 
In het samenwerkingsconvenant dat is afgesloten met zorgverzekeraar VGZ als grootste 
verzekeraar in onze regio, is ook de toekomst van de wijkverpleging/thuiszorg 
opgenomen. Het is de bedoeling dat er gezamenlijk verkend wordt hoe de toekomst van 
de thuiszorg er uit ziet, met als oogmerk om eventuele gezamenlijke sturing en inkoop te 
verkennen. Verkenning en afstemming van deze inkoop kan leiden tot meer richting en 
sturing (en daarmee effectiviteit en doelmatigheid), meer efficiëntie voor burgers en 
minder administratieve lasten voor aanbieders. 
 
Voor taken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen bieden we 
inwoners verschillende maatwerkarrangementen, zoals ondersteuning zelfstandig leven 
(o.a. specialistische begeleiding) en maatschappelijke deelname en werk (o.a. 
dagbesteding) aan om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen.  
 

2. Deelt u de mening van de heer Veldhoven dat de bezuinigingen steeds vallen 
waar mensen de klappen het slechts kunnen opvangen? 

 
De decentralisaties en het wegvallen van de AWBZ zijn gepaard gegaan met forse 
bezuinigingen. Om te voorkomen dat de bezuinigingen inwoners hard zouden gaan 
raken en grote onrust zouden veroorzaken heeft het college in 2014 besloten om te 
zorgen voor een zachte landing. Dat is de reden geweest dat wij in 2014 een 
intentieverklaring hebben getekend met de 21 aanbieder van HbH (zie ook RIB 
14R5757). De intentieverklaring beoogt een zachte landing van de bezuinigingen op 
HbH, door de bezuinigingen gefaseerd door te voeren en niet in een keer 40% korting op 
te leggen. Daarnaast hebben we recentelijk besloten om de eigen bijdrage voor Wmo-
voorzieningen (met terugwerkende kracht m.i.v. 4 januari 2016) te maximeren tot € 270,- 
per 4 weken, ongeacht het aantal Wmo-voorzieningen waarvan de inwoner gebruik 
maken, de kosten en de draagkracht van de inwoner. Dit om te voorkomen dat de 
inwoner zorg mijdt.  
Voor de mensen met een laag inkomen is de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp 
beperkt tot € 19,40 per 4  voor alleenstaanden en € 27,80 per 4 weken voor gehuwden.  
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3. Wat gaat u doen om hier verandering in aan te brengen met in uw achterhoofd 
houdende dat er jaarlijks tachtig miljard euro aan gezondsheidszorg wordt 
uitgegeven in ons land en dat er slechts drie miljard euro in de thuiszorg 
omgaat. 

 
Het landelijke budget van €3,3 miljard, waarover de heer Veldhoven spreekt, gaat over 
het onderdeel wijkverpleging. Wijkverpleging valt sinds januari 2015 onder de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en staat los van de HbH. Op 1 augustus hebben de 
koepelorganisaties een brief verzonden aan de minister waarin deze problematiek wordt 
aangekaart. Zorgverzekeraar VGZ, de grootste verzekeraar in de regio Eindhoven, heeft 
laten weten dat ze onder een aantal voorwaarden extra wijkverpleging gaan inkopen 
voor 2016 vanwege de hoge zorgvraag.  
Overigens heeft de staatssecretaris tijdens een algemeen overleg op 14 juni 
aangegeven dat het budget in 2017 zal toenemen tot 3,6 miljard (een toename van 400 
miljoen t.o.v. 2015). 
De bezuinigingen op de wijkverpleging vallen in principe buiten de 
verantwoordelijkheden van de gemeenten en hebben en daardoor ook buiten onze 
reikwijdte om op het budget invloed uit te oefenen. Wij streven er wel naar effectiever en 
doelmatig mee om te gaan door afspraken met zorgverzekeraar VGZ (zie beantwoording 
vraag 1).  
 

4. Deelt u de mening van de heer Veldhoven dat het fout zit in de verdeling tussen 
de regio’s. Zuidoost-Brabant krijgt te weinig geld uit de nationale pot, stelt hij. 
Welke inspanningsverplichting gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat 
onze regio meer geld uit de nationale pot gaat krijgen? 

 
Wanneer we het hebben over de HbH is er geen sprake van een ongelijke verdeling. Alle 
regio’s krijgen te maken met 40% korting.  
Ook voor wijkverpleging geldt dat er de afgelopen jaren veel kortingen hebben 
plaatsgevonden. In 2015 is het geld van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars 
gegaan. Het is ons niet bekend of deze nieuwe verdeling voor de regio Zuidoost Brabant 
nadelige gevolgen heeft gehad ten opzichte van andere regio’s.  
 

5. Gemeenten zorg dat je je zaken op orde heb. In mei stonden alle ingediende 
rekeningen vanaf januari nog open, aldus de heer Veldhoven. Kunt u ons een 
overzicht geven waaruit blijkt hoever Eindhoven de zaken op orde heeft? 
Kortom gemeten vanaf januari 2016 tot heden, hoeveel rekeningen zijn betaald 
en over welk bedrag spreken we dan en hoeveel rekeningen moeten nog 
betaald worden en over welk bedrag spreken we dan? 

 
Gemeten vanaf januari 2016 tot heden zijn er 38 rekeningen van Zuidzorg betaald met 
een totaal bedrag van bijna €3,4 miljoen. Op dit moment staan er nog twee rekeningen 
open die gezamenlijk €47.913,- bedragen. Deze twee facturen staan respectievelijk 1 en 
5 dagen open. De gemeente moet de facturen binnen heeft 30 dagen na factuurdatum 
betalen. 
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 Betaald Openstaand Totaal gefactureerd    
 Aantal Bedrag  Aantal  Bedrag  Aantal Bedrag    
Jeugdwet 15 €17.157,52 0 €0.00 21 € 40.003,47   
WMO 17 €149.303,04 2 €47.913,37 21 €197.216,41   
HbH 6  €3.209.722,49 0 €0,00 6 €3.213.175,.62   
Totaal  38 €3.376.183,05 2 €47.913,37 48 €3.450.395,50   
NB.: Er zijn meer facturen ingediend dan betaald, dit komt door facturen die volledig zijn 
afgekeurd, bijv. op basis van verkeerde tarieven of het ontbreken van indicaties. 
 

6. Hoe komt het dat er rekeningen nog niet betaald zijn, terwijl ze wel op tijd zijn 
ingediend? 

 
De rekeningen van Zuidzorg zijn betaald. Zie antwoord bij vraag 5.   
 
 
 
 
Eindhoven,  27 september 2016 


