
Het college van Burgemeester en Wethouders 
Burgemeester Jansenplein 1 
7551EC, Hengelo 
 
Datum: 18 januari 2021 
Betreft: Vragen zorgfraude en veiligheid 
 
Geacht college, 
 
Op 16 januari jl. schreef de Tubantia over het onderzoeksrapport van het Informatie 
Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost 
Nederland waarin (wederom) duidelijk werd dat er vele zorgbureaus zijn die zich niet 
bekommeren om de zorg aan de kwetsbaren in onze samenleving.1 De VVD heeft in het 
verleden al vaker vragen gesteld over de zorgfraude en dat heeft zelfs geleid tot ambtelijke 
uitbreiding op dit punt. Wij weten dat het college druk bezig is met de aanpak van zorgfraude 
en dat de burgemeester druk is met de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Hengelo. 
Het rapport maakt duidelijk dat deze georganiseerde criminaliteit haar weg heeft gevonden in 
de zorg en dat dit zich niet beperkt tot onze gemeentegrenzen.     
 Follow The Money heeft een reactie gegeven op het voorliggende rapport en 
benadrukt daarin dat Almelo in tegenstelling tot Samen14 vooraf een controle laat uitvoeren 
bij de aanbieders.  

 
Zij [de gemeente Almelo] screenen de zorgaanbieders al grondig aan de voorkant. 
Zo moeten de aanbieders verklaren dat ze de afgelopen vijf jaar geen strafbare 
feiten hebben gepleegd. Blijkt later dat dit toch zo is, dan kan het contract meteen 
ontbonden worden. […] Van de 200 gecontracteerde zorgaanbieders die zich voor 
een contract meldden in 2018 bleven er in Almelo na de aanbestedingsprocedure 
nog 160 over.2 
 

Volgens hetzelfde artikel is er een juridisch probleem, namelijk dat gegevens niet gedeeld 
mogen worden tussen de verschillende samenwerkingsverbanden. Hierdoor kan de ene 
zorgaanbieder wel in de ene gemeente aan de slag, maar niet in een andere.   
 Kortom, het blijft een lastig verhaal en de VVD is zich bewust van het feit dat dit 
probleem niet in een dag op te lossen is. Desalniettemin hebben wij een aantal vragen: 
 

o Op 20 januari aanstaande zal er in de Tweede Kamer een debat gehouden worden over 
dit onderwerp aangezien dit niet enkel een Twents probleem is. Wat zal de bijdrage 
vanuit Samen14, Hengelo en/of de VNG zijn betreffende dit onderwerp? 

o Is het college bereid om na dit Kamerdebat een benen-op-tafel-gesprek of een 
politieke markt te organiseren rondom dit cruciale onderwerp? Dan zou er ingegaan 
kunnen worden op de werking van het barrière- en stoplichtmodel, maar ook op 
eventuele tekortkomingen in de huidige samenwerking. 

 
Wij kijken uit naar de beantwoording. 
 
Mitchell Boers en Cynthia van der Zweth, VVD Hengelo.  
                                                           
1 Georganiseerde criminaliteit infiltreert in Twentse zorg: ‘Cliënten zelfs ingezet om henneptoppen te knippen’ 
| Leestips | tubantia.nl, geraadpleegd op 18 januari 2021. 
2 Drugscriminelen storten zich ongehinderd op lucratieve zorgmarkt - Follow the Money - Platform voor 
onderzoeksjournalistiek (ftm.nl), geraadpleegd op 18 januari 2021. 
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