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Geachte raadsleden,

Vraag 1: wanneer (datum) heeft u opdracht gegeven voor het onafhankelijk onderzoek?

Vraag 2: op welke wijze heeft u geborgd dat de registeraccountant onafhankelijk is?

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag • IBAN: NL24 BNGH 0285 0042 55 • BIC: BNGHNL2G

Onderwerp: Raadsvragen CDA fractie 
uitvoering uitspraak hoger 
beroep

Op 18 februari 2020 is de opdracht aan Astrium accountants verstrekt. Na het doornemen van de 
uitspraak en het opstellen van de opdrachtomschrijving heeft de Regio gezocht naar een accountant 
zonder binding met één van de hierna genoemde partijen. Doordat de opdracht kwam in de voor 
accountants drukste periode van het jaar en een aantal benaderde partijen de opdracht niet wilde 
aannemen, zat er ongeveer een maand tussen uitspraak en opdrachtverstrekking.

Op 21 januari heeft het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden in hoger beroep de gemeenten in de Gooi 
en Vechtstreek veroordeeld om een onafhankelijk registeraccountant aan de hand van de rekentool 
een kostenonderzoek op het prijspeil van 2019 voor tarieven 2019 in de regio uit te laten voeren. Met 
inachtneming van de AMVB reële prijzen Wmo, een en ander binnen een termijn van twee maanden 
te rekenen vanaf de betekening van dit arrest.

Op 27 juni jl. heeft de CDA-fractie raadsvragen gesteld over de uitvoering van het hoger beroep in de 
rechtszaak tussen de gemeenten in de Regio en Thuiszorg Gooi & Vechtstreek. In deze brief leest u 
ons antwoord op de gestelde vragen.

Naast de beroepsstandaarden die de onafhankelijkheid van accountants borgen, is voor deze 
opdracht gezocht naar een registeraccountant die afgelopen drie jaar niet voor de gecontracteerde 
aanbieders, de gemeenten in Gooi en Vechtstreek of de Regio Gooi en Vechtstreek gewerkt heeft. 
Het betreft de volgende organisaties;
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Vraag 3: k/opt het dat het onderzoek nog niet is afgerond?

Ja, dat klopt.

Vraao 4: wanneer verwacht u dat het onderzoek is afgerond?

De accountant heeft aangegeven voor het eind van de maand juli 2020 het onderzoek af te ronden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders.

Alfa & Zorg B.V.
Amaris Zorggroep
Coöperatie Zorg en Plezier U.A.
Docura Thuiszorg B.V.
DPC Thuiszorg
Inovum
JMS Zorggroep
L-Zorg B.V.
Royal Care B.V.
Royal Topzorg B.V.

P.W.J. Veldhuisen 
gemeentesecretaris

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en informeren u nader wanneer wij 
de onderzoeksresultaten hebben ontvangen.

Splendid Care B.V.
Stichting Buurtzorg Nederland 
Stichting Centrum Begeleiding Zorg 
Stichting HilverZorg
Stichting Zorgondersteuning NL 
Thuishulp Woudenberg B.V. 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
Services (Vitaal)
Thuiszorg Inis
ZorgMies Regio 't Gooi

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

Regio Gooi en Vechtstreek
Gemeente Blaricum
Gemeente Eemnes
Gemeente Gooise Meren
Gemeente Hilversum
Gemeente Huizen
Gemeente Laren 
Gemeente Weesp
Gemeente Wijdemeren
A.D.V. Rolé & Van Slooten B.V.

N. Meijer 
burgemeester


