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Betreft: schriftelijke vragen over zorgfraude 

Hengelo, 13-11-2021  

Geacht college,  

In de TC Tubantia van zaterdag 13-11-2021 staat een artikel genaamd; ‘Malafide bedrijven 
sluizen miljoenen aan zorggeld weg’. Uit onderzoek blijkt dat er in Twente een netwerk 
bestaat van familie, bekenden en relaties die zich in verschillende functies onjuist 
bezighouden met zorgbedrijven, waardoor het relatief simpel is om met zorggelden te 
frauderen. De fraudeurs die betrokken waren bij fraude bij de ene zorgaanbieder duiken ook 
weer op bij andere zorgbedrijven. Volgens de krant is er altijd één overeenkomst tussen al 
deze bedrijven: “er wordt in die zorgbedrijven op uiterst dubieuze wijze omgesprongen met 
zorggeld.”  Concluderend schrijft journalist Kunst dus dat er zorggeld verdwijnt. Maar dat is 
niet de enige conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek; het schrikwekkende 
gevolg van deze fraude is dat de cliënten niet de geïndiceerde zorg krijgen, zowel niet in 
kwantiteit (het aantal uren) als in kwaliteit (zorg voldoet niet aan de gestelde eisen).  
 

1. Heeft u kennisgenomen van dit artikel? 
2. Komt deze problematiek ook in Hengelo voor? Zo ja; op welke schaal en zijn deze 

gegevens inzichtelijk? Wilt u deze inzichten delen met de raad (als deze geheim zijn 
op de daarvoor passende manier)? 

3. Welke repressieve acties hebt u ondernomen of onderneemt u tegen zorgfraude? 
4. Op welke wijze worden cliënten geïnformeerd als er sprake is van zorgfraude door 

hun zorgaanbieder? 
 

Er zijn veel verschillende actoren bij het indiceren en verlenen van zorg. Zo kent de 
gemeente of verpleegkundige de zorg toe, het zorgkantoor keert het geld uit1 en de 
zorgaanbieder verleent de zorg. Soms maakt de aanbieder daarbij gebruik van 
onderaannemers. Vaak zijn deze verschillende actoren in meerdere gemeenten actief. 
Hierdoor is er vaak sprake van gemeentegrensoverschrijdende problematiek. Samenwerking 
tussen gemeenten is daarom van cruciaal belang bij het opsporen en tegengaan van 
zorgfraude.  
 

5. Welke regionale afspraken zijn er gemaakt over het voorkomen van zorgfraude? En 
welke regionale afspraken zijn er gemaakt op het gebied van repressief beleid?  

 
Al sinds 2018 heb ik vragen gesteld over de misstanden in de zorg tijdens diverse politieke 
markten. Ook heb ik verschillende moties en amendementen op dit gebied ingediend 
(2019)2, die door de gemeenteraad zijn aangenomen. Tijdens de debatten heb ik steeds 
aandacht gevraagd voor de fraudegevoeligheid van het Persoonsgebonden Budget (PGB). 
Daarom heb ik verzocht terughoudend te zijn in het verstrekken van zorg via PGB’s. 
Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat de cliënten van zorgaanbieders vaak 

                                                        
1 In geval van PGB 
2 Motie: ‘Duidelijker eisen aan dagbesteding’, 17-09-2019. 
   Amendement: ‘Beslissing tot van verlenen van PGB binnen zes maanden’, 17-09-2019. 
 



kwetsbare mensen zijn, die vaak cognitieve en/of taalkundige problemen hebben. Deze 
mensen hebben geen idee hoeveel en welke zorg zij zouden moeten krijgen en wat de 
gevolgen zijn als zij deze zorg niet ontvangen. Dit maakt dat frauderen ten koste van deze 
groep mensen relatief gemakkelijk is. Bovendien heb ik gevraagd om het aantal 
zorgaanbieders/zorgbedrijven kleiner te maken. Deze preventieve maatregelen moeten mijns 
inziens gecombineerd worden met meer controle op de juiste kwaliteit en kwantiteit van de 
zorg én meer handhaving en repressieve maatregelen. 
 

6. Heeft u mijn signalen serieus genomen en zo ja, op welke manier? Kunt u daarbij in 
uw antwoord concreet aangeven welke maatregelen u genomen heeft? 

7. a. Hoeveel handhavers zijn op dit gebied werkzaam binnen de gemeente Hengelo?  
b. Hoeveel handhavers zijn er regionaal actief?   
c. Gaat u het aantal handhavers uitbreiden? 

8. Leidt dit artikel in de TC Tubantia tot nieuwe inzichten en leiden die tot nieuwe 
maatregelen? Zo ja welke?  

9. Heeft u overwogen om de volgende maatregelen in te voeren dan wel aan te 
scherpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaan deze maatregelen gelden? 
Wilt u per punt antwoorden? 
a. Terughoudendheid in het verstrekken van zorg via PGB 
b. Groep zorgaanbieders verkleinen  
c. Uitgebreider en vaker controleren op de juiste kwaliteit en kwantiteit van de zorg en 
daarbij te handhaven 

 
 
In afwachting van uw antwoord,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Marie-José Huis in ’t Veld 
Raadslid 
 
 
 
 
 
 


