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COMMENTAAR

Administratieve rompslomp
erwijl minister Edith Schippers (Volksgezondheid) met
uitg.eklede zorgpolissen de zorgkosten probeert te drukken, gaat een groot deel van het geld voor de gezondheidszorg op aan administratieve regeldruk. Dat is niet
alleen zonde van het geld, het staat ook haaks op het streven van
het kabinet Rutte naar een kleinere overheid, die zich zo veel mogelijk beperkt tot voorwaarden scheppen en zkh verder met zo
weinig mogelijk zaken bemoeit.
Hoe zeer de administratieve regeldruk in de zorg uit de hand is
gelopen blijkt bij de GGZ-instellingen. Van het budget van vijf
miljard euro van de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg gaat niet minder dan een miljard op aan administratieve
rompslomp. De regelgeving is zo omvangrijk en ingewikkeld geworden dat er niet meer aan valt te voldoen. Zelfs accountants
missen het overzicht dat nodig is om jaarverslagen goed te keu- ren. Zonder goedkeurende verklaring van een accountant komt
de kredietverlening door banken in gevaar met als uiterste consequentie dat de instellingen in
geldnood komen en hun werk
Veel te besparen
niet meer kunnen doen.
Alles wijst erop dat de regelgeop papierwe
ving volledig uit de hand loopt.
zonder dat zorg
Bestuursvoorzitter Joep Verbugt
van GGZ Eindhoven en De Kemdaaronder lijdt
pen vreest dat het nog veel erger
wordt als per 1 januari 2015 een
deel van de zorg wordt gedecentraliseetd en de gemeenten ook
nog eens hun eigen regels gaan stellen.
Het ministerie, de Nederlandse Zorgautoriteit, de zorgverzekeraars en GGZ Nederland gaan op zoek naar een snelle oplossing
om te voorkomen dat de instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg echt in de problemen komen. Te vrezen valt echter dat
de.problemen niet op zich staan. De marktwerking in de zorg en
het streven naar kostenbeheersing gaat gepaard met een overvloed aan regelgeving, verantwoordingsplicht, controle en handhaving. Als zorgverleners dreigen te bezwijken onder het papierwerk en daaraan twintig procent van het zorgbudget opgaat- zoals bij de GGZ-instellingen -, is er iets grondig mis met de wijze
waarop de zorgmarkt is ingericht en verantwoordelijkheden zijn
verdeeld. Het betekent ook dat nog heel veel kan worden bespaard zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder hoeft te lijden. Het zou goed zijn als de minister én de steeds machtiger
wordende zorgverzekeraars zich daar eens op zouden bezinnen.
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'Te veel administratie'
vervolg van voorpagina

GGZ-instellingen moeten steeds
hogere kosten maken om te voldoen aan de eisen die toezichthouders, onder meer overheid en
zorgverzekeraars, stellen. Van het
totale budget van vijf miljard euro gaat nu een miljard, oftewel
twintig procent, op aan administratie. Zo zijn bij GGZ Eindhoven tientallen werknemers met
niets anders bezig dan het invullen van formulieren voor toezichthouders. ,.Dat is niet meer te verkopen aan de maatschappij",
vindt Verbugt. "Met dat geld zouden we tienduizenden mensen
extra kunnen helpen. Het is niet

meer in verhouding als wij een
miljard euro moeten uitgeven om
voor vier miljard euro zorg te kunnen verlenen."
De sector vreest èchter dat de kosten juist nóg verder omhoog zullen schieten als na 1 januari 2015
de · gemeenten verantwoordelijk
worden voor de geestelijke gezondheidszorg. Gevreesd wordt
dat de administratieve kosten dan
kunnen oplopen tot 35 procent
van het zorgbudget De sector begrijpt en accepteert dat er toezicht moet zijn op de werkwijze
en uitgaven van geestelijke gezondheidszorg, zegt Verbugt.
Maar hij zou willen dat meer
wordt gekeken naar de resultaten.

'Wat krijgen we
Burgemeester Valkenswaard maakt
zich zorgen om imago. Buurt: 'Er is
blijkbaar concrete aanslagdreiging'.
door Judith de Roy en John Craat
e-mail: redactie@ed.nl

Er hangt nog altijd een dreiging van ernstige misdaden en afrekeningen in de
lucht in Valkenswaard. Op vrijdag
16 mei was de inzet van zwaarbewapende eenheden van de politie
nodig vanwege aanwijzingen dat
er een liquidatie dreigde bij een familiefeest. En nu blijkt dat bij
danscafé Ditisit een nieuwe aanslag dreigt na de aangekondigde
heropening op 13 juni. Burgemeester Anton Ederveen besloot deze
week op basis van adviezen van
politie en justitie het pand te laten beveiligen met camera's.
Wat is er aan de hand in Valkenswaard? "Dat weet ik niet", antwoordt Ederveen. "Ik heb informatie gekregen dat er dreiging tegen het pand van Ditisit is als het
komende week weer opengaat.
Dat is alle informatie die ik heb,
met het advies om daar camera's
op te hangen."
De bron van alle onrust in en
rond Valkenswaard zou liggen in
VALKENSWAARD-

' ' Ouders zeggen: ik
laat ze liever op
stap gaan in
Valkenswaard dan
op 't Stratumseind
Burgemeester Anton Ederveen

Brief naar Attero
over afvalboete

de schietpartij die in café Ditisit
op 10 juni 2ou plaatsvond. Een besloten feestje werd in die zondagnacht bruut verstoord toen
mannen binnenstormden en een
van hen de nieuwe vriend van
zijn ex-vriendin in de buik
schoot. In maart van dit jaar werd
bij Ditisit vervolgens brand gesticht. Het café was sindsdien
dicht, maar gaat komende week
weer open. De daders van de
brandstichting zijn nooit opgepakt.
Ederveen noemt de camerabewaking een 'enorm zwaarwegend en
ingrijpend besluit'. Nooit eerder
was zo'n maatregel bij een horecapand in Valkenswaard nodig.
"Het is ook niet erg gebruikelijk
dat een burgemeester zo'n advies
krijgt. Maar ik ga er vanuit dat politie en OM hun werk goed doen.
Het gaat mij juist ook om de veiligheid van omwonenden. Natuurlijk hebben de incidenten bij hen
onrust veroorzaakt. Maar ze hebben ons donderdag allaten weten
dat ze de camera's heel fijn vinden. Ze hadden toch een unheimisch gevoel."
Fijn? Dat ligt genuanceerder, zo
blijkt uit navraag bij omwonenden. Ze hadden liever gezien dat
Ditisit voorgoed dicht gaat. Navraag bij de politie leerde hen dat
er onvoldoende basis is om de vergunning in te trekken, omdat de
dreiging is gericht tegen het pand
en niet tegen de exploitant. "Maar
wij vinden het onverantwoord
dat zo'n café in een woonstraat
zit", zegt een buurtbewoner die
niet met naam in de krant durft.
"Die camera's verhogen de veiligheid niet, ze kunnen hooguit met
de beelden achteraf iets vaststellen. We hebben al een schietpartij en een brandstichting met molotovcocktail gehad, wat kunnen
we hier nog meer verwachten?
Dat de camera's er komen, geeft

aan dat er blijkbaar echt een concrete aanslagdreiging is."
De politie heeft openlijk nooit
een relatie tussen de schietpartij
en de brandstichting gelegd .én
geeft nu ook geen toelichting op
de nieuwe dreiging. Exploitant
John Bootsman is al weken niet
bereikbaar. Ederveen kan of wil
ook niet zeggen uit welke hoek de
bedreigingen komen en of die mogelijk iets te maken hebben met
getuigenverklaringen die medewerkers van Ditisit zouden hebben afgelegd tegen later opgepakte personen. Ederveen: "Ik begrijp
dat iedereen wil weten wat hier
nou achter zit. Maar dat is informatie die ik ook niet krijg van justitie. En als burgemeester kun je
ook niet alles delen met de buitenwereld."
In Valkenswaard leggen bewo:.

Lening drie miljoen
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lijk of de 21 gemeentes in regio
naar de rechter stappen vanwege
de rekening van 3,2 miljoen euro
die ze kregen van afValverwerker
Attero. De gemeentes moeten dat
bedrag betalen omdat ze de afgelopen drie jaar minder restafval hebben geleverd dan contractueel
was afgesproken.
Regiobestuur SRE overweegt de
boete aan te vechten bij de rechter. Gisteren was daarover overleg
met de andere Brabantse gemeentes die te maken hebben met de
naheffingen. De gemeenten willen nu eerst van Attero weten hoe
de naheffing precies is opgebouwd. Daarna wordtbesloten
wat de v ólgeride stap worat.

door Tom Tacken

Waar het spektakel à la Soldaat

van Oranje een jaar lang avond
Maximaal drie miljoen euro wil de provincie Brabant aan Albert Verlinde Entertainment lenen om het Van Goghjaar 2015 in Brabant met een publiekstrekker af te sluiten: dl! musical Vincent.
,,Dit steuntje in de rug is zeer welkom", zegt Jeroen Dona, algemeen directeur van het Bossche
theaterbedrijf. "Niet eens vanwege het geld, dat geven we met rente terug. Maar het is door dit gebaar ook voor andere partijen duidelijk dat het er ons om te doen is
een puur Brabants proje~,Y.f:Jil, !Mj
tionale allure neer te zetten.

DEN BOSCH -

aan avond te beleven zal zijn is
nog onduidelijk. Volgens Dona
wordt al een jaar naar een geschikte locatie gezocht. "Er zijn er nog
drie in beeld. Op één staat een bestaande accommodatie, maar het
kan ook een tijdelijk theater worden."
Hoe beweeglijk podium en tribune worden wil hij nog niet zeggen. "Een klassieke zaal wordt het
in elk geval niet."
CDA-gedeputeerde Brigite van
Haaften oogstte gisteren in de Statencommissie Cultuur zowel enthousiasme
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