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RAADSBEANTWOORDINGSBRIEF 

 
 
Aan  
de heer J. van der Net, regiofractie VVD 
 
 
c.c. (plv.) leden van de Drechtraad (via regiogriffie) 
 

Telefoon: 078-770 7451  

 

E-mail:  dd.gronefeld@drechtsteden.nl 
 
 

Bijlage(n): geen 

Behandeld door: D. Grönefeld Datum: 15 februari 2021 

Onderwerp: beantwoording vragen ex artikel 39 RvO Drechtraad Ons kenmerk: BDR/21/2556772 

 Uw kenmerk: n.v.t. 

 
 
Geachte heer Van der Net, 
 
Op 1 februari 2021 heeft u een aantal vragen gesteld ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de 
Drechtraad over het onderwerp Criminaliteit in de zorg naar aanleiding van een artikel op het platform 
"Follow the Money". Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport "Verwevenheid zorg & criminaliteit" 
van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost 
Nederland (RIEC ON). Hierbij ontvangt u ons antwoord. 
 
Vraag 1:  Kent u dit artikel? 
Antwoord: Wij kennen het artikel van het journalistieke onderzoek platform Follow the Money en het 
onderzoeksrapport van het IKZ "Verwevenheid zorg & criminaliteit". We hebben kennis genomen van de 
uitkomsten van het onderzoek.   
 
Vraag 2:  Heeft het DSB of de Sociale Dienst Drechtsteden (“SDD”) contact met het Regionale 
Informatie-en Expertise Centra (“RIEC”) m.b.t. dit soort fraude? 
Antwoord: Het RIEC is een informatieknooppunt van integrale kennis en handhavingsadviezen bij 
bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale ondermijnende activiteiten. Wanneer er ondermijnende criminele 
activiteiten plaatsvinden of vermoedens van deze praktijken aan de orde zijn is het mogelijk om het RIEC 
in te schakelen. Vanuit de SDD is er geen regulier contact met het RIEC. Gemeenten zullen wat betreft 
fraude in de Wmo eerder contact opnemen met het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) of Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het IKZ is een samenwerking van negen partners die gezamenlijk 
fraude en onrechtmatigheid in de zorg bestrijden. In het IKZ zitten voor een deel dezelfde partners als in 
het RIEC. Door informatie te combineren zijn de IKZ-partners in staat zorgfraude effectiever aan te 
pakken. Signalen van partners over zorgfraude worden samengebracht bij het IKZ. Vervolgens vult het 
IKZ de signalen aan met informatie van de diverse partners. Op dit moment is de SDD bezig om via de 
lokale Drechtstedengemeenten aan te sluiten bij het IKZ. Hardinxveld-Giessendam is inmiddels 
aangesloten en heeft de SDD als contactpersoon opgegeven voor de Wmo. 
 
Vraag 3:  Zijn er binnen het DSB of SDD signalen dat er criminelen zich op de zorg hebben 
gestort? 
Antwoord: Sinds de Wmo 2015 is de toezichthoudende taak verschoven van de landelijke Inspectie (IGJ) 
naar gemeenten. In de Drechtsteden hebben wij toezicht ingericht zowel op kwaliteit van de 
ondersteuning als op de doel- en rechtmatigheid. Deze vormen van toezicht zijn reactief. Als Wmo-
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consulenten tijdens een huisbezoek signaleren dat de kwaliteit van de ondersteuning twijfelachtig is, of 
wanneer zij een niet-pluis-gevoel hebben bij de ondersteuning of de aanbieder, kunnen zij de 
toezichthouder inschakelen om een nader onderzoek uit te voeren. Er is op dit moment geen reden om 
aan te nemen dat in de Drechtsteden criminele organisaties ondersteuning verlenen vanuit Wmo-
financiering.  
 
Vraag 4:  Wordt er bij de aanbieders van zorg gevraagd, door het DSB of de SDD, om een VOG of 
een bibob-onderzoek? 
Antwoord: De SDD heeft verschillende kwaliteitschecks ingebouwd om zorgaanbieders te toetsen. 
De toezichthoudende taak zoals beschreven bij vraag 2 geldt zowel voor gecontracteerde aanbieders als 
pgb-aanbieders. Een standaard onderdeel van een rechtmatigheidsonderzoek bij een middelgrote tot 
grote zorgaanbieder is het opvragen van een Netwerktekening via TRACKJustis. Een netwerktekening 
brengt in beeld aan welke organisaties en personen het bedrijf gelieerd is, wat de historie van het bedrijf 
is en wie de vennoten en gevolmachtigde zijn. 
 
Bij de algemene monitoring op kwaliteit moeten we onderscheid maken tussen gecontracteerde 
aanbieders en pgb-aanbieders.  
 
Bij de gecontracteerde aanbieders hebben de contractmanagers een belangrijke rol in de monitoring van 
kwaliteit. In de eerste plaats moeten nieuwe aanbieders aan een groot aantal kwaliteitseisen voldoen 
voordat zij kunnen toetreden tot de contracten. Een Verklaring Omtrent Gedrag van de medewerkers is 
een van deze kwaliteitseisen. Een bibob-onderzoek is een zwaar middel en er zal pas voor een dergelijk 
onderzoek gekozen worden als er bij het contracteren van een nieuwe zorgaanbieder er vermoedens zijn 
van criminele activiteiten. De kans is echter groot dat deze aanbieders al eerder uitvallen op de verplichte 
kwaliteitseisen. 
 
Naast de toetsing bij toetreding monitoren de contractmanagers de lopende contracten op kwaliteit, 
doelmatigheid en rechtmatigheid. Zij doen dit op basis van resultaatsturing. Dit doen zij onder andere 
door declaratiegedrag te monitoren en jaarlijks in gesprek met zorgaanbieders de contractafspraken en 
kwaliteitseisen vanuit de Service Level Agreement te bespreken. Als zij twijfels hebben over de kwaliteit, 
doelmatigheid of rechtmatigheid kunnen zij de toezichthouder inschakelen voor een nader onderzoek.  
 
Voor zorgverleners die via een persoonsgebonden budget ondersteuning leveren geldt dat zij moeten 
voldoen aan kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de artikelen 4.1 en 4.2 en hoofdstuk 8 van de 
Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. 
 
Bij pgb-aanbieders is het lastiger om een fijnmazige toets aan de voorkant uit te voeren. Bij een pgb is er 
namelijk sprake van een overeenkomst tussen een cliënt en een aanbieder. Er is dus geen contractrelatie 
tussen de aanbieder en de SDD. De Wmo-consulent toetst of de aanbieder voldoet aan de 
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Verordening. Mochten zij twijfels hebben over de pgb-
vaardigheid van de cliënt of over de effectiviteit van de ondersteuning door de pgb-aanbieder wordt een 
kortdurende indicatie afgegeven om een vinger aan de pols te houden. Bij herindicatie wordt door de 
consulent onderzocht wat de aard en de frequentie van de ondersteuning is, of en op welke manier de 
cliënt werkt aan de gestelde doelen. Als de consulent twijfelt aan de kwaliteit of de doel- en 
rechtmatigheid van de ondersteuning wordt de toezichthouder ingeschakeld om een nader onderzoek te 
doen. Jaarlijks zijn er gemiddeld 25 van dit soort onderzoeken. Daarnaast wordt door consulenten aan de 
toezichthouder gevraagd om advies of om mee te kijken bij casussen.   
 
Vraag 5:  Zo nee, bent u bereid om dergelijke voorwaarden op te gaan leggen of onderzoeken te 
laten uitvoeren? 
Antwoord:  Ook hierbij maken we in de beantwoording onderscheid tussen een gecontracteerde 
aanbieder en een pgb-aanbieder. 
 
Als een gecontracteerde aanbieder aan alle kwaliteitseisen voldoet, maar wij hebben een vermoeden dat 
er sprake is van criminele activiteiten, zal mogelijk een Bibob-onderzoek worden ingesteld. Maar de 
kwaliteitseisen en het proces bij contractering zijn zo ingericht dat de aanbieder in een eerder stadium al 
uit zal vallen. Als tijdens de contractering blijkt dat de aanbieder in gebreke blijft, kan een onderzoek 
worden ingesteld door de Wmo-toezichthouder.  
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Voor pgb-aanbieders is de gemeente in principe geen partij, omdat er sprake is van een overeenkomst 
tussen de cliënt en de aanbieder. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de kwaliteit, de doel- en 
rechtmatigheid van de ondersteuning. Als er signalen zijn dat de ondersteuning niet voldoet aan de 
gestelde eisen, zal een onderzoek worden ingesteld naar de aanbieder.  
 
Bij de uitvoering van het onderzoek maakt de toezichthouder de afweging welke onderzoeksmethoden 
noodzakelijk en proportioneel zijn. Bij middelgrote en grote zorgaanbieders wordt door middel van een 
netwerktekening eerst in kaart gebracht welke personen en organisaties aan de onderzochte aanbieder 
gelieerd zijn. Vervolgens zal het onderzoek worden uitgezet, al dan niet in samenwerking met de 
landelijke toezichthoudende instanties. 
 
Door deze inrichting van de toetsing aan de voorkant bij de indicatiestelling en contractering in combinatie 
met de mogelijkheid om de Wmo-toezichthouder in te schakelen bij signalen borgen we de kwaliteit, doel- 
en rechtmatigheid van de Wmo-ondersteuning. 
 
 
 
Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 
 
 
 
 
 
dr. M.L. Wilke      mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
 
 
 


