Beuningen (Ov.), 14 mei 2018 - Algemene mededeling vanuit de Raad van Toezicht
Op 25 juni 2014 is in het kader van een grootschalig onderzoek naar PGB-fraude een
doorzoeking door de Inspectie SZW geweest bij onder meer Stichting Pastoraal Centrum
Saron. Inmiddels is het bijna vier jaar verder en wordt deze zaak in mei en juni voor de
rechter gebracht.
De verdenking is dat meer zorg is gedeclareerd en verantwoord dan er daadwerkelijk zou
zijn geleverd. De kern van de is dat het declareren van het beschermd wonen niet
declarabel zou zijn. Het zou gaan om het bieden van toezicht, niet planbare zorg, het
vormgeven van de beschermde woonomgeving. Volgens het Openbaar Ministerie zou dit
niet binnen de kaders van de AWBZ- PGB vallen.
Er blijkt een groot verschil te zitten in interpretatie van wet- en regelgeving over wat in de
periode van 2009 t/m 2013 viel onder de aangeboden zorg en wat er besteed zou mogen
worden vanuit de PGB-gelden op grond van de AWBZ.
Sinds Saron in 2014 onderdeel werd van een onderzoek, heeft geen cliënt op eigen
initiatief de instelling verlaten om het vermoeden ‘dat er sprake zou zijn van oneigenlijk
gebruik van PGB gelden’.
Zorg en gelden getoetst
Saron weet zich ook gesterkt doordat de zorg die geleverd is, getoetst is door Zorgkantoren
(destijds het uitvoeringsorgaan van de AWBZ). Vele routinecontroles en ook huisbezoeken
in de periode 2013-2014, hebben nooit aanleiding gegeven om verantwoordingen van de
cliënten, waar het beschermd wonen een belangrijk onderdeel van is, af te keuren.
Daarnaast zijn er verschillende onafhankelijke accountantskantoren geweest, die op geen
enkele wijze aanwijzingen hadden voor PGB-fraude.
Ook als het gaat om de kwaliteit van zorg heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in
2015 aangegeven dat Saron aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg voldoet.
Bovenstaand maakt dat de Raad van Toezicht de rechtsgang met vertrouwen
tegemoet ziet. In de tussentijd blijft Saron identiteitsgeboden zorg leveren.
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