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Geachte mevrouw Van Esch, 

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vraag van 17 december antwoorden wij u als volgt. 

 

Een journalistiek samenwerkingsverband van Follow The Money (internet), Reporter (radio) en 

Pointer (tv) onthulde gisteren (mogelijke) fraude door zorgaanbieders. Daarbij ging het in de 

televisie-uitzending nadrukkelijk over het bedrijf Labyrint, top 10-aanbieder van Wmo-diensten in 

Meierijstad. Het bedrijf is tevens participant in het nieuwe project Leefgoed Veghel, waar de 

gemeente Meierijstad ook aan deelneemt. Labyrint zou minder uren begeleiding bieden of hebben 

geboden dan overeengekomen en zou daarnaast ook in kwalitatief opzicht ondermaatse 

ondersteuning bieden of hebben geboden. Naar aanleiding van de publicatie en uitzending heeft 

Hart de volgende vragen: 

 

1. Is het u bekend dat Labyrint en/of andere door de gemeente leveranciers van Wmo-diensten 

frauderen, zoals zou blijken uit de uitzending?  

 

Ons is niet bekend dat er zorgaanbieders frauderen. Wij zijn wel al enige tijd op de hoogte van het 

feit dat er een verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door onze regionale inkooporganisatie 

RIOZ naar Labyrint. Indien dit verkennend onderzoek daar aanleiding toe geeft zal een 

verdiepend onderzoek worden uitgevoerd. Als hier vervolgens aanleiding toe is, zullen wij u over 

deze resultaten nader informeren. 

 

2. Wat is uw standpunt over de aantijgingen die over Labyrint zijn gedaan?  

 

Wij kunnen omwille van privacyoverwegingen niet in gaan op individuele klantervaringen. Onze 

ervaringen in de uitvoering zijn niet negatief en wij zijn tevreden over de samenwerking.  
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Met betrekking tot de winst die wordt gemaakt kunnen wij opmerken dat dit deels wordt 

veroorzaakt door de bedrijfsvoering van Labyrint en deels door de huidige inkoopmethodiek. 

Labyrint werkt met een lage overhead. Hierdoor is er meer ruimte voor het maken van winst. In de 

nieuwe inkoopmethodiek willen wij meer mogelijkheden inbouwen om winstmarges te beperken. 

Wij zullen u hierover in het begin van het nieuwe jaar nader informeren. 

 

3. Indien u de kritiek van de media deelt: wat onderneemt u ter reparatie en preventie? 

 

Zie ons antwoord bij vraag 2. 

 

4. Doet de gemeente onderzoek naar fraude? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

 

De gemeente doet zelf geen onderzoek naar fraude. De inkoop van gespecialiseerde Wmo wordt 

uitgevoerd door onze regionale inkooporganisatie. Zij zien toe op de contractering en de 

uitvoering daarvan. Als er signalen zijn worden die onderzocht. Indien nodig wordt een 

toezichthouder rechtmatigheid en kwaliteit ingezet om diepgaand onderzoek te doen. 
 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 
 


