
 
 
 

Schriftelijke vragen aan het college 
ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 

 
 

 
 
Nummer: 
 
Datum: 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
Steller: Marijke Jongerman (SP) 
 
Onderwerp: Verscherpt toezicht PrivaZorg 
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. Wat is de reactie van het college op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) over PrivaZorg dat op 18 juni 2019 is gepubliceerd? (1) 

 
2. Eén van de conclusies van de IGJ is dat de kwaliteit en continuïteit van zorg onvoldoende 

zijn gewaarborgd bij PrivaZorg. Wat is de reactie van het college op deze conclusie, en 
welke stappen gaat het college ondernemen om te garanderen dat de kwaliteit en 
continuïteit van zorg voor Amersfoortse cliënten van PrivaZorg wel voldoende wordt 
gewaarborgd? 
 

3. Hoeveel cliënten nemen in Amersfoort zorg af bij PrivaZorg of een daaraan gelieerde 
instelling? Is er een risico dat vanwege de risicovolle financiële situatie bij PrivaZorg de 
zorgverlening voor deze mensen in gevaar kan komen, en wat doet het college om dat te 
voorkomen? 
 

4. Heeft het college eerder zelf signalen ontvangen dat de kwaliteit en continuïteit van zorg 
onvoldoende gewaarborgd waren bij PrivaZorg, en zo ja, welke stappen heeft het college 
daarop ondernomen? 
 

5. Uit het rapport blijkt dat één van de redenen waarom PrivaZorg onder verscherpt toezicht is 
geplaatst is dat het vermoeden bestaat dat PrivaZorg geld uit de zorg heeft onttrokken, en 
er aanwijzingen waren dat dit opnieuw zou gaan gebeuren. Kan het college garanderen dat 
er geen Amersfoorts zorggeld onttrokken is uit de zorg door het handelen van PrivaZorg? 
 

6. Wat is, gezien de hoge tekorten op het zorgbudget waar Amersfoort mee te maken heeft, de 
mening van het college over zorgbedrijven die geld onttrekken uit de zorg? 
 

7. Vindt het college de bestaande wettelijke kaders om te voorkomen dat er geld uit de zorg 
wordt onttrokken voldoende, en zijn er maatregelen die het college zelf zou kunnen nemen 
om onttrekking van geld uit de zorg te kunnen voorkomen? 
 

8. In 2015 is het Amersfoortse steunpunt PrivaZorg Eemland ook al onder verscherpt toezicht 
geplaatst vanwege gesignaleerde tekortkomingen. Uit collegebericht 2015-056 blijkt dat het 
college indertijd genoegen heeft genomen met een verklaring van PrivaZorg dat dit geen 
gevolgen voor WMO zorg zou hebben. Vindt het college met de kennis van nu dat het college 
indertijd meer had moeten doen om te onderzoeken of de kwaliteit en continuïteit van zorg 
bij PrivaZorg wel in goede handen is? 



9. Hoe ziet het college haar eigen rol ten opzichte van het toezicht houden op zorgverleners? 
Laat het college het toezicht volledig over aan inspecties zoals de IGJ, of houdt het college 
zelf ook toezicht en wordt er samengewerkt met andere toezichthouders? 
 

10. Hoe bont moet een zorgverlener het maken voordat het college besluit om het contract met 
de zorgverlener op te zeggen? Welke wettelijke ruimte heeft het college hiervoor? 
 

11. Is de situatie bij PrivaZorg uniek, of heeft het college signalen dat dergelijke problemen bij 
meer in Amersfoort gecontracteerde zorgverleners speelt? Zo ja, kunt u een omschrijving 
geven van de problemen en de risico’s die daarvan het gevolg zijn? 

 

 
In april 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgverlener PrivaZorg onder 
verscherpt toezicht gesteld. De SP heeft daar indertijd al mondelinge vragen op gesteld. Inmiddels 
is door de IGJ een onderzoek ingesteld, waarvan op 18 juni 2019 de resultaten zijn gepubliceerd. (1) 
 
De conclusies van de IGJ zijn schokkend. Er wordt niet voldaan aan de eisen van de Governance 
Code Zorg, er is sprake van (schijn van) belangenverstrengeling en de kwaliteit en continuïteit van 
zorg zijn onvoldoende gewaarborgd. De financiële verslaglegging is niet ordelijk en controleerbaar, 
en de IGJ kan niet vaststellen of er gelden oneigenlijk zijn weggenomen uit de zorg door PrivaZorg. 
 
PrivaZorg is een gecontracteerde aanbieder in Amersfoort die ambulante begeleiding WMO en 
huishoudelijke hulp levert. De conclusies van het IGJ onderzoeken geven aan dat a) de kwaliteit en 
continuïteit van zorg voor Amersfoortse cliënten in gevaar komt, en b) dat onduidelijk is of er geld 
oneigenlijk is weggehaald uit de zorg. Om die reden stelt de SP fractie bijgesloten vragen aan het 
college. 

 
 
(1) https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/18/verscherpt-toezicht-voor-privazorg-aangevuld 

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/18/verscherpt-toezicht-voor-privazorg-aangevuld

