
    Vragen CDA m.b.t. RIB “Afwikkeling Dokter Bosman” d.d. 10-11-2020:                                        
Laten we voorop stellen dat we als CDA-fractie blij zijn met dit onderhandelingsresultaat. 

Een aantal vragen: 

1. Blijft Dokter Bosman GGZ een te contracteren partij voor de Jeugdzorg. 

Ja, Dokter Bosman GGZ is de afgelopen tijd een gecontracteerde partij voor Jeugd GGZ in 
Utrecht West gebleven. Het belang van de Oudewaterse kinderen in zorg bij deze instelling 
was daarbij belangrijk. Daarnaast heeft de bedongen bestuurswisseling en de opstelde 
nadere voorwaarden voor zorg en de afrekening hiervan ons voldoende vertrouwen gegeven 
om deze jeugdhulpaanbieder te blijven contracteren. Dit geldt ook voor 2021. Voor 2022 is 
eea afhankelijk van de uitkomst van de (Open House) aanbestedingsprocedure.  
 

Zo ja, Welke maatregelen zijn genomen om in het vervolg betaling van dergelijke 
onterechte declaraties te voorkomen. 

De terugvordering op Dokter Bosman GGZ had betrekking op daadwerkelijk geleverde zorg 
aan jongeren. Bij uitgevoerde controles is geconstateerd dat op regionaal niveau de 
gemaakte contractafspraken (gemiddelde prijs, budgetindicatie) werden overschreden. Het 
monitoren van de geleverde zorgprestaties ten opzichte van de contractafspraken en de 
rechtmatigheid daarvan is een proces dat wordt doorontwikkeld door door het regionale 
Inkoop en Monitorbureau Utrecht West.  

De data waarover gemeenten beschikken is door het gebruik van het gestandaardiseerd 
berichtenverkeer (VECOZO) sterk verbeterd. Door het actief voeren van casusregie door het 
Stadsteam, de verbeterde samenwerking met de huisartsen, het professionaliseren van de 
data analyse en actief contractmanagement kan er, zij het achteraf,  tijdiger geacteerd 
worden bij administratieve en financiële onvolkomenheden.  

2. Is “Dokter Bosman GGZ” de enige zorginstelling die onterechte declaraties heeft ingediend 
die betaald zijn? Of zijn er inmiddels meer instellingen in beeld die dit soort declaraties 
hebben ingediend. 

Bij het uitvoeren van de detailcontroles door Inkoop & Monitoring Utrecht West komen 
regelmatig afwijkingen van de contractafspraken naar voren, die in eerste instantie in 
onderling overleg nader worden onderzocht. Zondig worden terugvorderingen ingesteld. In de 
loop van de jaren is dit laatste bij enkele zorgaanbieders, vooral in de sector van de J-GGZ, 
gebeurd.  

3. Op welke wijze wordt, met de kennis van nu, voorkomen dat een dergelijke praktijk weer 
gebeurt bij zorgaanbieders waar de gemeente Oudewater een contract mee heeft. 

Zie antwoord bij vraag 2). 
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