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Geachte mevrouw van der Zweth en heer Boers, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 12 februari jl. hebben wij schriftelijke raadsvragen van u ontvangen over de aanpak zorgfraude. 

In deze brief beantwoorden wij deze vragen. 
 

1. Is het college het met ons eens dat fraude een groot probleem is binnen de zorg? 

In de zorg gaat veel geld om. Veel zorgaanbieders gaan goed met dit geld om en leveren goede 

zorg aan onze inwoners. Helaas zijn er ook zorgaanbieders die frauderen. Dat vinden wij een groot 
probleem. Elke inwoner die daardoor niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, is er één te veel. 

 
2. Is het college het met ons eens dat er te veel werkdruk zit op de huidige ambtenaren 

die zich bezighouden met bestrijding van de fraude in de zorg? 

Ervoor zorgen dat inwoners die zorg en ondersteuning van ons nodig hebben ook de juist zorg en 
ondersteuning ontvangen, kost veel ambtelijke capaciteit. Ook van onze medewerkers die zich 

bezig houden met de bestrijding van zorgfraude. Met de huidige bezetting kunnen wij niet alle 
fraudesignalen direct oppakken. Daarom prioriteren wij de signalen die binnen komen. Sommige 

signalen pakken wij direct op, anderen op een (veel) later moment. Wij hebben echter niet de 
illusie dat wij alle fraude kunnen voorkomen of aanpakken.  

 
3. Is het mogelijk om een deel van de extra financiële middelen vanuit het rijk (de 8 

miljoen) in te zetten om extra FTE in te zetten op fraudebestrijding? 

De middelen uit het Fonds tekortgemeenten zijn incidenteel geld. We hebben deze middelen 

geoormerkt toegevoegd aan de AR waarbij de komende 4 jaar kunnen worden ingezet als dekking 
van de 4x €2 mln lobbygeld.  

 
Wij betrekken de inzet op handhaving bij de discussie over de Kadernota 2020-2023. Wij dienen 

een nieuw beleidsvoorstel ‘Continuering en intensivering handhaving Wmo’ in.  
Daar zal aan de orde komen dat uw gemeenteraad 2,5 fte beschikbaar heeft gesteld voor 

handhaving, waarvan 1 tijdelijk. Het lijkt ons goed met elkaar te kijken of deze laatste structureel 
gemaakt kan en moet worden. En daarnaast of en zo ja hoeveel aanvullende formatie of andere 

middelen gewenst zijn om fraude in de zorg verder terug te dringen.  
 

4. Is het inzichtelijk te maken hoeveel geld bespaard kan worden als wij bijvoorbeeld 5 

ton zouden vrij maken om in te zetten op fraudebestrijding? 

 

Over het algemeen is het zo dat de cliënten van een zorgaanbieder die fraude pleegt, via een 

andere zorgaanbieder de zorg en ondersteuning alsnog moeten krijgen. In eerste instantie lijken 
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we daarmee geen geld te besparen. Wel is het zo dat de zorg en ondersteuning dan kwalitatief 

vaak beter en effectiever  is en dat de indicaties (daardoor) soms lager of korter zijn. 

Maar wij hebben ook cliënten, waarvan het Persoonsgebonden budget (Pgb) in verband met fraude 

is stop gezet, die zich niet meer hebben gemeld voor zorg en ondersteuning. Dit heeft wel geld 

bespaard. Bij de grootste 5 Pgb’s ging het om een besparing van ca. € 80.000. 

 

Een ander en misschien nog wel belangrijker gevolg van fraudebestrijding is dat mensen weer de 

zorg krijgen die zij nodig hebben en ook dat overheidsgeld goed wordt besteed. 

 

5. Is het college het met ons eens dat als wij inzetten op preventie geld op de lange 

termijn bespaard kan worden? 

 

Ja, wij moeten er voor zorgen dat de zorggelden op de juiste wijze worden besteed en alleen 

worden gebruikt voor inwoners die ook echt zorg nodig hebben. Enerzijds doen wij dat via toezicht 

en handhaving op (de kwaliteit van) de zorgaanbieders. Anderzijds is hierin ook een rol weggelegd 

voor onze medewerkers van de toegang die met cliënten in gesprek gaan over de meest passende 

zorg en ondersteuning. 

 

Wij veronderstellen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


