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VERZONDEN

7 OKT. ZOH

Oudenbosch,

Geachte mevrouw Verschuur-Geraets,
Naar aanleiding van uw brief van 11 juni 2014 hebben wij u op 14 juli 2014 een tussenbericht
verzonden. In deze brief beantwoorden wij graag uw vragen.
Om de decentralisaties op een juiste manier uit te kunnen voeren wordt er momenteel met een
zestal gemeenten een inkooptraject doorlopen wat wordt begeleid door het inkoopbureau en een
jurist.
Uw vragen heeft wethouder Paantjens meegenomen in een bestuurlijk overleg als aandachtspunt
bij de op te stellen contracten. Ook de andere gemeenten konden zich erin vinden dat er aandacht
moet zijn voor de topinkomens. Vervolgens is een en ander juridisch uitgezocht en met de
samenwerkende gemeenten afgestemd.
De Balkenende-norm is per 1 januari 2013 geformaliseerd in de Wet normering topinkomens met
daaraan gekoppeld de WNT-norm (Wet normering topinkomens).
Bij de behandeling van de Wmo 2015 in de Tweede Kamer heeft het kamerlid Bas van 't Wout een
amendement ingediend (amendement 33841-83 ) welke is aangenomen. Deze wetswijziging zorgt
ervoor dat gemeenten bij hun inkoop geen eisen mogen stellen aan bedrijfsvoering en uitvoering
van zorgaanbieders. De tekst uit het amendement luidt:
"de bepaling dat gemeenten in de verordening in ieder geval bepalen welke eisen aan de
bestuursstructuur en bedrijfsvoering van aanbieders worden gesteld zien de indieners als
ongewenst. Hiermee worden doel en middel met elkaar verward. De indieners vinden dat
gemeenten bij hun inkoop moeten letten op goede kwaliteit van zorg voor een goede prijs. Dat is
het doel Hoe aanbieders tot deze uitkomst komen, zoals keuzes op het gebied van bedrijfsvoering
of bestuursstructuur, is het middel en is aan de zorgaanbieder. Aparte eisen stellen aan de interne
keuzes die zorgaanbieders maken, heeft geen toegevoegde waarde.
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Bovendien herbergt deze bepaling het risico dat aanbieders die in verschillende gemeenten
werkzaam zijn, te maken krijgen met verschillende eisen aan hun bestuursstructuur en
bedrijfsvoering. Dat kan tot onwerkbare situaties leiden voor zorgaanbieders."
Verder is er een recente uitspraak van de Raad van State In een geschil tussen de gemeente
Eindhoven en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron. De gemeente Eindhoven had in haar
subsidiecontract eisen gesteld aan de salariëring van de bestuurders van deze instelling, maar is
hierop teruggefloten door de Raad van State. Het belangrijkste argument daarbij was dat
gemeenten geen inkomenspolitiek mogen bedrijven.
Hierbij ging het om een subsidie.
Bij een subsidierelatie heeft een gemeente meer zeggenschap als bij een inkooprelatie.
Dit heeft minister Plasterk geschreven in antwoord op kamervragen (zie VNG magazine artikel van
09-09-2014). De inkoop zoals deze nu wordt gevoerd is echter geen subsidie.
Al met al heeft dit ervoor gezorgd dat wij dit niet in de inkoopcontracten hebben opgenomen. Wel
zullen wij als gezamenlijke bestuurders in gesprek gaan met de leveranciers van zowel de
jeugdzorg als Wmo om een moreel appel op hen te doen.
U haalt in uw brief de situatie aan zoals deze in de publiciteit is gekomen inzake de uitspraken van
de wethouder van Venlo. Bij navraag blijkt dat deze uitspraken hebben geleid tot een matiging van
een zorgbestuur betreffende zijn inkomsten. In juridisch zin is ook bij deze gemeente hetzelfde
besef aanwezig als hien/oor beschreven. Alle instellingen zijn gehouden aan de wet normering
topinkomens. Als gemeente voeren wij die wet niet uit en hebben wij geen
sanctioneringsmaatregeien. Zodoende resteert, zoals hiervoor geschreven, een moreel appel.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd..
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
i >, de burgemeester.
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