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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
gebruik algoritmes bij de 

opsporing van fraude 

3193085  2 maart 2021 

Geachte mevrouw Morskieft, 

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 

 

Middels deze brief geven wij antwoord op de door u namens de fractie van het CDA gestelde 
vragen of het gebruik van algoritmes bij opsporing van de fraude. Hieronder vindt u onze 

beantwoording. 
 

1. Hoe kijkt het college aan tegen het gebruik van algoritmes en risicoprofilering? 
Algoritmes en risicoprofilering kunnen ingezet worden als hulpmiddel om fraude op te 

sporen mits deze onder andere voldoende transparant zijn en inzichtelijk zijn.  
 

Bij het opsporen van fraude rondom inkomensondersteuning of zorg maken wij echter geen 
gebruik van algoritmes en risicoprofilering. Fraude wordt opgespoord op basis signalen en 

informatie in specifieke gevallen.   
 

2. Maakt de gemeente Hengelo gebruik van algoritmes en risicoprofilering? 
Zie het antwoord op vraag 1.  

 
3. Zo ja, wat zijn de criteria voor het opzetten van deze algoritmes? 

Zie het antwoord op vraag 1.  
 

4. Zo nee, welke methode gebruikt de gemeente Hengelo in dit geval? 
Zie het antwoord op vraag 1.  

 
5. De menselijke maat moeten wij niet uit het oog verliezen en daar houden algoritmes 

geen rekening mee. Hoe waarborgt het college de menselijke maat? 
 

Wij borgen de menselijke maat door mogelijke fraude op te sporen aan de hand van 
specifieke informatie in specifieke gevallen.  

 
6. In hoeverre kan dit discriminatie in de hand werken? 

Wij werken op basis van specifieke informatie in specifieke gevallen waardoor dit juist geen 
discriminatie in de hand werkt.  

 
7. Hoe vaak controleert de gemeente Hengelo de algoritmes en risicoprofilering? 

Zie het antwoord op vraag 1.  
 

8. Hoe transparant zijn deze algoritmes en risicoprofileringen? 
Zie het antwoord op vraag 1. 

 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3193085  

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 

Wij hopen hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


