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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z22103
Vragen van de leden Van den Berg en Slootweg (beiden CDA) aan de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat
zorginstelling Pluryn kinderen weigert die specialistische hulp nodig hebben
(ingezonden 14 november 2019).
Vraag 1
Kent u het bericht «Pluryn diep in het rood; zorginstelling sluit deuren voor
schrijnende, acute gevallen»?1
Vraag 2
Klopt het dat bij Pluryn de personeelskosten met 24 miljoen zijn gestegen?
Vraag 3
Kunt u aangeven met welk bedrag de inkomsten zijn gestegen in 2018?
Vraag 4
Kunt u aangeven wat de afschrijvingen in de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018
zijn geweest?
Vraag 5
Kunt u aangegeven in een tijdspad welke rol en ingrepen de Raad van
Toezicht heeft gedaan?
Vraag 6
Kunt u aangeven in een tijdspad welke overnames er zijn geweest en wat dat
deed met de kritieke prestatie indicators (KPI’s)?
Vraag 7
Kunt u aangeven wat de ontwikkeling is geweest van het aantal cliënten
tussen 2015 en 2018?
Vraag 8
Kunt u aangeven wat de ontwikkeling is geweest van het aantal fte dat
werkzaam is bij Pluryn tussen 2015 en 2018?
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De Gelderlander, 19 oktober 2019, «Pluryn diep in het rood; zorginstelling sluit deuren voor
schrijnende, acute gevallen»
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Vraag 9
Kunt u daarin een onderscheid maken tussen personeel dat direct betrokken
is bij de zorg en dat werkzaamheden doet die niet direct gericht zijn op zorg
(administratie, management, etc.)?
Vraag 10
Kunt u aangeven wat de ontwikkeling is van de kosten die betrekking hebben
op het vastgoed?
Vraag 11
Is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) ergens betrokken geweest bij overnames?
Vraag 12
Waarom heeft de NZa niet eerder ingegrepen toen er zorg werd geboden
waarvoor geen vergoeding was?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Kuiken en Kerstens (beiden PvdA), ingezonden 21 oktober 2019 (vraagnummer 2019Z20139).
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