
Schriftelijke vragen ex Art. 38 RvO  
Aan: College van B&W van Groningen  
Betreft: Hoge winsten zorginstellingen Groningen  
Datum: 28 juni 2019  
 
Geacht college,  
 
Onlangs hebben onderzoeksplatform Follow the Money, KRO-NCRV’s Pointer en 
Reporter Radio het resultaat van een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat 174 
zorginstellingen in Nederland sinds de decentralisatie van 2015 een winstmarge hebben 
van meer dan 10%, waar 2-3% gangbaar is. Van deze 174 bedrijven zijn er 97 waarvan 
“de hoge winsten (van gemiddeld 20%) niet incidenteel en ook na een nadere 
analyse niet verklaarbaar (zijn).”1 

 
Op de lijst2 van 174 bedrijven staan vijf bedrijven en stichtingen met een standplaats in 
de gemeente Groningen, te weten: Joling Thuiszorg B.V., Team050 B.V., Martinizorg 
BV., La Hacienda B.V. en Stichting Assagioli. Uit de jaarrekeningen blijkt dat zij in 2017 
een gezamenlijk resultaat (voor belastingen) hebben geboekt van 2,5 miljoen euro.   
 
Wij hebben hierover de volgende vragen:  

1. Is het college bekend met deze bevindingen van Follow the Money, KRO-NCRV's 
Pointer en Reporter Radio?  

2. Heeft de gemeente Groningen contracten met de vijf hierboven genoemde 
zorgaanbieders? Zo ja, kan het college een uitsplitsing geven per instelling over de 
afgelopen twee jaar van de volgende gegevens: het aantal inwoners van de gemeente 
Groningen dat zorg ontvangt via deze organisaties (gespecificeerd naar de 
financieringstypen); de vergoeding die de gemeente voor deze zorg aan deze 
organisaties heeft overgemaakt.  
3. Heeft de gemeente Groningen contracten met andere zorgaanbieders die wel op 
de lijst van 174 bedrijven staan, maar niet een standplaats binnen de gemeente 
hebben? Zo ja, kan het college een uitsplitsing geven per instelling over de afgelopen 
twee jaar van de volgende gegevens: het aantal inwoners van de gemeente Groningen 
dat zorg ontvangt via deze organisaties (gespecificeerd naar de 
financieringstypen); de vergoeding die de gemeente voor deze zorg aan deze 
organisaties heeft overgemaakt.  
4. Kijkt het college bij het contracteren van zorgaanbieders naar de financiële 
resultaten van zorgaanbieders? Spelen bijvoorbeeld de in het verleden gemaakte 
winsten, beloningen voor bestuurders en dividenduitkeringen aan aandeelhouders 
een rol?  
5. De journalisten stellen dat het toezicht op dergelijke instellingen ‘vrijwel geheel’ 
ontbreekt en dat ‘gemeenten en zorgverzekeraars amper (kunnen) nagaan of de 
ingediende declaraties gerechtvaardigd zijn.’3 Herkent het college gebrek aan in- en 
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toezicht op dit gebied? Zo nee, kan het college dan aangeven hoe hierop wordt 
toegezien?  
6. De journalisten stellen dat in de thuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg een 
winstmarge van 2,2% de norm is.4 Heeft het college hetzelfde beeld bij de aanbieders 
in de gemeente Groningen? Zo ja, de vijf bovenstaande zorgaanbieders hebben 
winstmarges van boven de 10%. Kan het college verklaren waarom deze 
zorgaanbieders hogere winstmarges halen dan andere aanbieders?  
7. Is het college met ons van mening dat dergelijke winsten onwenselijk zijn? Zo ja, 
wat doet het college om ervoor te zorgen dat zorguitgaven van de gemeente 
daadwerkelijk aan zorg besteed worden?  
 
 

We zien uit naar uw reactie, 
 

Namens de fractie van GroenLinks Nick Nieuwenhuijsen en Jasper Been  
Namens de fractie van de ChristenUnie Gerben Brandsema.  
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