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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording van uw 
raadsvragen inzake zorgfraude en 

veiligheid 

3186305  9 februari 2021 

Geachte heer Boers en mevrouw van der Zweth, 
 

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 

 
 

Bij brief van 18 januari 2021 stelt u ons vragen naar aanleiding van het onderzoeksrapport van het 
Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

Oost Nederland.   
 
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. 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? 

 
 

Voor zover wij weten heeft OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente) hieraan geen bijdrage 
geleverd. Hoewel OZJT samen met de 14 Twentse gemeenten voorloper is in de aanpak van 

zorgfraude, is het rapport afkomstig van het IKZ en RIEC. In overleg met deze partners is 
afgesproken dat woordvoering over het rapport wordt neergelegd bij het IKZ. 

 
 

2. 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. 

 

Het college was en is zeker bereid, indien de gemeenteraad daaraan behoefte heeft, een politieke 
markt te organiseren over het thema zorgfraude. Inmiddels is er voor 9 februari aanstaande een 

politieke markt gepland door het presidium. Daarbij geven we aandacht aan de Hengelose praktijk 
qua fraudebestrijding en wat het IKZ-rapport voor Hengelo betekent.  

Wij gaan er vanuit dat dit voor nu volstaat. Uiteraard blijven wij u ook daarna op de hoogte houden 
van relevante ontwikkelingen.    
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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 

 

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 lid Huis in ’t Veld (kenmerk 3187682), de 

PVV (kenmerk 3186289), Lokaal Hengelo (kenmerk 3186378) en Burgerbelangen (kenmerk 
3186485) vragen hebben gesteld over het IKZ rapport. Deze worden afzonderlijk beantwoord. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


