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Betreft: Aanvullende vragen over zorgfraude naar aanleiding van het artikel op 16 januari 
jl. in de Tubantia, 
 
Op 17 september 2019 heeft ondergetekende een motie “Duidelijker eisen aan 
dagbesteding” ingediend in de gemeenteraad. Deze motie is unaniem aangenomen. Het 
doel van deze motie was om de fraude bij de dagbesteding tegen te gaan en eisen te 
stellen aan de kwaliteit van de dagbesteding. Immers, het is niet alleen belangrijk dat 
onze inwoners goede zorg ontvangen, maar er zijn ook nog eens enorme financiële 
kosten aan verbonden. In de bijlage van de motie werden duidelijke eisen genoemd die 
gesteld moeten worden aan de zorgaanbieders. In de politieke markt die daarop volgde, 
is uitvoerig gesproken over deze eisen om fraude te voorkomen en te zorgen voor 
kwalitatief en kwantitatief goede dagbesteding voor de bezoekers. Onderwerpen die 
uitgebreid aan de orde kwamen: goed relatiebeheer; leer de zorgaanbieder kennen; kijk 
wat zij aanbieden; welke doelen stellen ze en worden deze doelen behaald? Maar ook: 
hoeveel professionele begeleiders zijn er op het aantal bezoekers en worden de 
gedeclareerde uren ook daadwerkelijk aan de bezoeker besteed? Als aan deze punten 
aandacht wordt besteed, is fraude bijna onmogelijk. Naar aanleiding van deze motie en 
de politieke markt over dit onderwerp beloofde het college meer aandacht te besteden 
aan het tegengaan van fraude.  
 
Uit het onderzoeksrapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het 
Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost Nederland blijkt dat de fraude 
onverminderd doorgaat. Bij het indienen van de motie en ook op de politieke markt heb 
ik aangegeven hoe belangrijk het is om fraude tegen te gaan en daarin een uiterst 
actieve rol te spelen als college. Daarom wil ik als aanvulling op de vragen van de 
andere fracties u de volgende vragen voorleggen. 
 

1) In hoeverre hebben de conclusies uit het bovenstaande onderzoek betrekking op 
de zorgaanbieders in Hengelo? 

2) In hoeverre is er door het college gewerkt aan de contacten met de aanbieders 
en aan de relatie met hen (relatiebeheer)?  

3) Heeft het college enig zicht op het functioneren van de zorgaanbieders? Hoe 
vaak gaat de gemeente kijken bij de dagbesteding van gecontracteerde 
aanbieders? 

4) In hoeverre en op welke manier controleert de gemeente Hengelo de 
gecontracteerde zorgaanbieders op kwaliteit en kwantiteit?  Wat leveren deze 
controles op? Op welke wijze vindt er monitoring plaats van deze controles? 

5) Hoe gaat het college in de toekomst fraude voorkomen? 
 
Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 
Marie-José Huis in ’t Veld 
Raadslid 


