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Onderwerp: Stoppen van overeenkomsten met commerciële bedrijven in sociaal domein (aangepast)

De raad van de gemeente Zutphen

gelezen:

Programmabegroting Zutphen 2020 - 2023

2019-0092

het raadsvoorstel

met griffienummer:

besluit:

aan het ontwerp raadsbesluit als extra besluitpunt toe te voegen:

'Tot het zo spoedig mogelijk laten stopzetten en niet opnieuw laten aangaan van
overeenkomsten met organisaties in het sociaal domein die weigeren de gemeente

gedetailleerd inzicht te verschaffen in hun inkomsten, uitgaven en opbrengsten'

Indiener(s): Nils Mulle -4SP)' artine esterik (GroenLinks) Jasper Bloem (PvdA)

Toelichting: Met het vaststellen van de programmabegroting Zutphen 2020-2023 besluiten we opnieuw tot veel
-en vaak pijnlijke- bezuinigingen. Dat is noodzakelijk, omdat Zutphen meer geld uitgeeft (met name in het sociaal
domein) dan het daarvoor binnenkrijgt van het Rijk. Een belangrijke maar vaak onderbelichte oorzaak van die
overbestedingen in het sociaal domein is de winst die commerciële bedrijven maken met gemeenschapsgeld.
Om hoeveel duizenden euro's het precies gaat, is niet te achterhalen omdat de meeste bedrijven hier geen
inzicht in verschaffen. Goed journalistiek speurwerk wijst in de richting van honderdduizenden euro's. Uit
onderzoek van Follow the Money en KRO-NCRV bleek dat het Warnsveldse zorgbedrijf Ussetzorg in 2017 en 2018
€ 330. 000,- winst maakte met gemeenschapsgeld1.

Terwijl de bevolking steeds meer te lijden heeft

1 htt s: www.ftm. nl artikelen zor cowbo s- eldmachine-albero

2Het college geeft in beantwoording van schriftelijke vragen aan dat Zutphen in totaal een bedrag van 3,7
miljoen uitbetaald aan huishoudelijke zorgbedrijven. Als wordt uitgegaan van een "normaal" winstpercentage
van 4%, dan lekt jaarlijks zo'n € 150. 000,- gemeenschapsgeld weg als winst naar zorgbedrijven. Maar om welk
bedrag het precies gaat, in niet inzichtelijk gemaakt voor de gemeente



onder de miljoenenbezuinigingen, halen commerciële bedrijven hoge winsten uit dezelfde pot
gemeenschapsgeld. Om deze onrechtvaardige tegenstelling te stoppen, is het noodzakelijk te stoppen met
overeenkomsten met commerciële bedrijven in het sociaal domein. Om grip te krijgen op de overbesteding in
het sociaal domein en het grillig karakter van deze uitgaven tegen te gaan, is het noodzakelijk om alleen nog te
werken met organisaties die volledige inzicht verschaffen in hun bestedingen. Daarom stellen wij voor om aan
het ontwerp raadsbesluit het besluit toe te voegen tot het zo spoedig mogelijk stopzetten en niet opnieuw
aangaan van overeenkomsten met commerciële bedrijven in het sociaal domein en andere organisaties in het
sociaal domein die weigeren de gemeente gedetailleerd inzicht te verschaffen in hun inkomsten, uitgaven en
opbrengsten. Met 'zo spoedig mogelijk', bedoelen wij: zodra het mogelijk is de overeenkomst te stoppen zonder
extra kosten als gevolg van de contractbreuk. Vanzelfsprekend mag geen enkele inwoner van Zutphen die nu een
beroep doet op het sociaal domein zonder zorg of ondersteuning komen te zitten als het gevolg van deze besluit.

htt s: raad. zut hen. nt data schrifteli'kevraa -raad schrifteli'ke-vra en-betreffende-betalin -tarieven-aan-
zor bedri'ven 2019-V0011%20Antwoordbrief. df


