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Uw vragen in het kader van het 
IZK-rapport 

3187682  9 februari 2021 

Geachte mevrouw Huis in 't Veld, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 
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  14-074 

 

 
Naar aanleiding van het artikel op 16 januari jl. in de Tubantia heeft u ons vragen gesteld over het 

IKZ-rapport. 
Naar aanleiding hiervan hechten wij er allereerst aan u te melden dat van de 22 in het rapport 

besproken zorgaanbieders er 15 geen contract hebben met het OZJT. Met drie zorgaanbieders is 
het contract ontbonden en één zorgaanbieder is aan de poort geweigerd.  Op dit moment hebben 
er van de 22 nog drie een regionaal contract, maar alle drie zijn reeds in onderzoek. Slechts één 

werkt nog in Hengelo door wie één Hengelose cliënt wordt begeleid. 
 

 
1) In hoeverre hebben de conclusies uit het bovenstaande onderzoek betrekking op de 

zorgaanbieders in Hengelo? 
 

Zoals hiervoor vermeld is er voor de gemeente Hengelo nog één van de onderzochte 
zorgaanbieders aan het werk. Deze is op dit moment in onderzoek en heeft in Hengelo voor de 

gemeente slechts één cliënt in begeleiding. 
In hoeverre één of meer zorgaanbieders via het zorgkantoor in Hengelo werkzaam is en voor 

hoeveel cliënten is ons op dit moment niet bekend. 
 

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

Wij verrichten in overleg met onze collega’s in de regio controles door Bijzonder Onderzoek bij 
aanbieders die opvallen als gevolg van toetsing aan het zogenaamde  

Barrièremodel. In het kader van contractmanagement worden gesprekken gevoerd    met 
aanbieders op basis van cijfers met betrekking tot aantal cliënten en financiën en worden 

knelpunten in de uitvoering besproken.  
 

 
3) Heeft het college enig zicht op het functioneren van de zorgaanbieders? Hoe vaak gaat de 

gemeente kijken bij de dagbesteding van gecontracteerde aanbieders? 

 
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar het antwoord bij vraag 2. 
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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? 

 
Voor alle voorzieningen die vanuit de Wmo of Jeugdwet aan een inwoner worden verstrekt, wordt 

de kwaliteit en kwantiteit op verschillende manieren en momenten gecontroleerd. Via 
contractmanagementgesprekken, cliënt ervaringsonderzoeken, regiezaken en alle herïndicaties. In 

onze brief van 24 december 2019 over evaluaties geboden zorg Wmo hebben wij de gemeenteraad 
hierover geïnformeerd (kenmerk 2454432). 
 

De sociaal rechercheurs verrichten daarnaast per jaar een aantal controles op basis van 
fraudesignalen vanuit het Barrièremodel. We hebben de afgelopen jaren 22 onderzoeken 

uitgevoerd.  In 2019 en 2020 zijn er zeven contracten door ons ontbonden. Samen met Enschede 
en Almelo zijn dat er 19. 

 
5) Hoe gaat het college in de toekomst fraude voorkomen? 

 
Wij hebben samen met de 14 Twentse gemeenten en het OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugd in 

Twente) zorgfraude hoog op de agenda staan. We werken goed samen in de regio met andere 
toezichthouders en het OZJT. Ook in het kader van ons ondermijningsbeleid staat zorgfraude hoog 

op de agenda, het plan van aanpak ondermijning is vorig jaar in de raad geweest waarin de 
zorgfraude een van de pijlers is. 

In de bestuurscommissie van het OZJT is onlangs afgesproken om aan de colleges van B&W van de 
veertien Twentse gemeenten voor te stellen er mee in te stemmen een plan van aanpak op te 

stellen om te komen tot een meer eenduidige aanpak van zorgfraude. 
Via het Barrièremodel worden de huidige aanbieders getoetst en aanbieders die rood scoren 

hebben nadrukkelijk onze aandacht.  
In het najaar hebben we voor het eerst nieuwe inschrijvers aan de voorkant gecontroleerd op een 

aantal aspecten. Er waren 48 bedrijven die zich hadden ingeschreven. Deze zijn allen vooraf 
getoetst op de zaken die wij belangrijk achten. Hiervan zijn er 15 toegelaten per 22 december 

2020 en hebben een contract gekregen met het OZJT. 
 
En last but not least zetten wij bij de nieuwe aanbesteding van de zorg in op partnerschap en een 

beperkter en overzichtelijker aantal leveranciers in Hengelo (Beleidsprogramma sociaal 2021-
2025). 

 
Tenslotte 

Met het oog op het rapport en onze ervaringen met het Barrièremodel, hebben wij besloten om 
vanuit de Bestuurlijke Programmaraad Ondermijning/DVO en de Bestuurscommissie 

OZJT/Bestuurlijk overleg Samen14 samen te gaan werken aan een eenduidig beleid dat primair 
gericht is op het voorkómen van onjuiste besteding van zorggeld. Hierover wordt u via een 

afzonderlijke brief geïnformeerd (kenmerk 3192946) 
 

Ook informeren wij u over het feit dat ook de fracties van de VVD (kenmerk 3186305), de PVV 
(kenmerk 3186289), Lokaal Hengelo (kenmerk 3186378) en Burgerbelangen (kenmerk 3186485) 

vragen hebben gesteld over het IKZ rapport. Deze worden afzonderlijk beantwoord. 
 



 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
3 3187682  

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


