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Helmond laat gewantrouwd zorgbedrijf nu toch met rust 

Van gerechtshof mag gemeente om inzage in financiën vragen 

 

 
Minister Conny Helder wil dat gemeenten meer werk maken van toezicht op zorg. foto 

Reinier van Willigen Reinier van Willigen 

 

Helmond sleepte zorgaanbieder Stichting Renaissance Zorg (SRZ) voor de rechter, uit 

wantrouwen over diens hoge winst in 2019. Maar nu het gerechtshof oordeelt dat de gemeente 

inzage in de financiën mag eisen, laat Helmond het erbij zitten. 

VANDA VAN DER KOOI 

Vanda van der Kooi v.vdkooi@ed.nl 

 

Helmond 

 

In 2019 kreeg het bedrijf circa 414.000 euro binnen aan zorggeld voor cliënten via 

verzekeraars en gemeenten, zo blijkt uit bedrijfsgegevens van Company Info. De uitgaven 

bleven beperkt tot ongeveer 314.000 euro, zodat SRZ dat jaar circa 100.000 euro overhield. 

Dat was reden voor de gemeente om inzage in de interne financiën te eisen. SRZ weigerde. 
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De gemeente stapte daarom eind 2021 naar de rechtbank en won. SRZ ging echter in hoger 

beroep. Het hof oordeelde begin deze maand dat de gemeente in haar recht staat. De gemeente 

laat echter vrijdag desgevraagd weten dat zij niet langer inzage wenst en de zaak laat rusten. 

 

SRZ is eigendom van Mehmet Yeyden. Het is een van de vele zorgaanbieders in de regio die 

de afgelopen jaren, mede op kosten van de gemeente Helmond en de Peelgemeenten, zorg 

boden aan kwetsbare inwoners. Volgens Company Info huurde het bedrijf de afgelopen jaren 

vastgoed aan de Molenstraat en de Heistraat in Helmond. 

 

Volgens de site van SRZ biedt het bedrijf begeleiding en dagbesteding aan kwetsbare 

inwoners. Yeyden zelf wil niet zeggen hoeveel cliënten SRZ op dit moment heeft, noch 

ingaan op andere vragen. ,,Ja, we hebben een geschil met de gemeente. Maar dat gaat niet 

over de kwaliteit van onze zorg." 

 

De gemeente laat weten geen reden meer te zien om daadwerkelijk tot controle over te gaan, 

omdat er inmiddels geen cliënten meer via de gemeente in zorg zijn bij SRZ. ,,Het doel van de 

gemeente was om adequate zorg aan haar cliënten te realiseren en geen contracten met 

zorgaanbieders te onderhouden waarbij twijfels waren over de rechtmatige inzet van geld. Dat 

doel is bereikt", zo laat verantwoordelijk wethouder Harrie van Dijk via een woordvoerder 

weten. Helmond verwijst sinds maart 2020 geen nieuwe inwoners meer door naar SRZ. Het 

contract is in mei 2022 beëindigd. 

Twijfels over winst in 2019 

De winst in 2019 leidde eerder tot vragen bij de gemeente. Ze wilde bijvoorbeeld 'een 

verklaring voor het hoge resultaat over 2019 in relatie tot de omzet (meer dan 24 procent) en 

hoe dit te rijmen is met de schijnbaar slechte financiële prestaties', zo staat in de stukken van 

het hof. Want volgens de gemeente kende de instelling in dat jaar betalingsachterstanden en 

dreigde er 'uitzetting'. 

 

Voor nadere uitleg verwijst de wethouder naar dezelfde partij die de gemeente wantrouwt: 

,,Voor deze informatie moet u zich wenden tot SRZ. Het is niet aan ons om informatie van 

derden naar buiten te brengen." 

 

Uit informatie van Company Info blijkt dat de inkomsten van SRZ in 2020 en 2021 vrijwel 

gelijk bleven aan die in 2019. Maar over 2020 wordt onder het kopje bedrijfslasten opeens 

237.651 euro aan 'achterstand sociale lasten 2018' opgevoerd, en noteert SRZ een fors verlies 

van circa 260.000 euro. Over 2021 wordt een kleine winst van circa 10.000 euro genoteerd. 

Geen aangifte van fraude 

De gemeente heeft nooit iets bekendgemaakt over haar twijfels over SRZ. Mensen die via hun 

zorgverzekering of met een persoonsgebonden budget zorg afnemen bij SRZ weten hier dus 

niks van. De PvdA-fractie in Helmond stelde in 2020 vragen over controle op hoge 

zorgwinsten. Het college gaf toen aan dat de gemeente altijd aangifte doet bij zorgfraude. De 

gemeente liet vrijdag weten dat ze geen aangifte heeft gedaan tegen SRZ. 

 


