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Onderwerp
Voortzetten projecten handhaving (LSI en vermogen in het buitenland) in 2022

Voorstel
- Akkoord gaan met het verlengen van het project intensivering handhaving tot 1 januari 2023. 
- Hiervoor een begrotingswijziging over 2022 ter hoogte van €500.000 aan de Drechtraad voor te 

leggen.  

Bevoegdheid
Drechtstedenbestuur, art. 6 GRD. 

Samenvatting
Het project intensivering handhaving is voortgekomen uit de opdracht die door de Drechtraad met de 
begroting 2019 is gegeven om extra in te zetten op o.a. handhaving binnen de Participatiewet. 
Aanleiding was de politieke wens voor een rechtvaardige inzet van middelen in het sociale domein. 
Deze aanpak betekent o.a. een intensievere samenwerking met ketenpartners en meer inzet op 
preventie. De intensivering richt zich op extra capaciteit, inzet op fraude met betrekking tot vermogen in 
het buitenland en integrale handhaving. 

De gevraagde begrotingswijziging van € 500.000 is een investering met een positief verwacht resultaat. 
Ondanks de beperkingen die Corona met zich mee heeft gebracht is er met het project vanaf medio 
2019 t/m Q1 2021 een kostenbesparing gerealiseerd van € 1.216.311. Dit bestaat uit de besparing op 
(onterecht verstrekte) bijstand. Dit betekent dat de investering die door de Drechtraad is gedaan in dit 
project een positief saldo heeft opgeleverd van € 301.311. Er is nog geen duidelijk beeld van andere 
opbrengsten, zoals maatschappelijke baten en resultaten elders in de keten (bij samenwerkings-
partners).

Toelichting op het voorstel
 Aanleiding
De projecten zijn voortgekomen uit de opdracht die door de Drechtraad met de begroting 2019 is 
gegeven om extra in te zetten op handhaving binnen de Participatiewet. Om dit te realiseren is voor 
zowel 2019 als 2020 incidenteel € 500.000 extra beschikbaar gesteld. Aanleiding was de politieke wens 
voor een rechtvaardige inzet van middelen in het sociale domein. Deze aanpak betekent o.a. een 
intensievere samenwerking met ketenpartners en meer inzet op preventie. De intensivering richt zich op 
extra capaciteit, inzet op fraude m.b.t. vermogen in het buitenland en integrale handhaving door 
samenwerking met ketenpartners (LSI-projecten).

 Resultaat
o De infrastructuur, kennis en expertise die nu is opgebouwd, zorgt voor goede resultaten. Vanaf 

de opstart medio 2019 t/m Q1 2021 is per saldo een kostenbesparing gerealiseerd van 
€ 301.311. Gezien de grote beperkingen die de coronamaatregelen meebrachten voor de 
handhavingspraktijk is dit een opmerkelijk goed resultaat. 



pagina 2  Voortzetten projecten handhaving in 2022

Baten (besparing uitkering) Kosten Saldo 
Verbreding (extra 
inzet handhaving) € 145.321 2019 € 286.000
LSI projecten € 613.387 2020 € 504.000
Vermogen 
buitenland € 457.602

2021 (Q1) € 125.000

Totaal € 1.216.311 Totaal € 915.000 € 301.311

Vermogen buitenland
o Het project Vermogen Buitenland kent ook resultaten onder de noemer "bijvangst". Dit zijn 

behaalde resultaten niet voortkomend uit het hebben van vermogen in het buitenland. Dit zijn  
financiële baten die financieel niet te kwantificeren zijn. Ze zijn in bovenstaand overzicht dus 
ook niet meegenomen. Denk hierbij aan: niet gekorte pensioenen uit het buitenland, niet 
gekorte alimentatie, woon- en leefsituatie komt niet overeen met wat de klant heeft 
doorgegeven, beëindigingen omdat de klant de gevraagde informatie niet levert, 
onverklaarbare stortingen op rekening, klant ontvangt te weinig uitkering ontvangt, etc. Deze 
onrechtmatigheden zijn in het project ook hersteld.

o Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), waarmee wordt samengewerkt in dit project, 
is zeer tevreden over onze werkwijze. De werkwijze van de SDD wordt als voorbeeld gesteld 
voor andere gemeenten. 

LSI-projecten
o Door samenwerking met ketenpartners (gemeente, woningbouwcorporaties, Belastingdienst, 

UWV, Politie etc.) wordt de leefbaarheid van wijken verbeterd en wordt handhaving op een 
integrale manier ingezet via de Landelijke Samenwerking Interventieteams (LSI). Dit heeft 
geleid tot een meerjarenplan. Dit houdt in dat de Drechtsteden de ruimte heeft gekregen van 
alle samenwerkende gemeenten in Zuid Holland en van de samenwerkende partners om 
meerdere projecten in de regio op te kunnen starten. 

o De (reguliere) werkwijze van de SDD is als positief ervaren door de VNG. Gedurende de Lock 
down is de reguliere werkwijze  van de SDD door de VNG omschreven als "alternatief 
handhaven" en als voorbeeld gesteld. Dit wil zeggen dat de wijze van onderzoek, de juridische 
juistheid en de grondigheid van het onderzoek voor velen gemeenten een oplossing kon bieden 
om op juiste wijze te kunnen handhaven gedurende de Lockdowns.

o Het LSI-project in Dordrecht heeft dusdanig positieve resultaten opgeleverd dat dit heeft geleid 
tot eenzelfde behoefte in overige Drechtsteden en dan als eerste in Zwijndrecht en 
Papendrecht. Voor beide laatste projecten is inmiddels al een projectplan, inclusief planning, 
gemaakt. Zwijndrecht zou starten in juli dit jaar, maar gaat na accordering van voorstel van start 
in januari 2022. Het project in Papendrecht wordt uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2021.

 Argumenten
De projecten zijn tijdens de lockdown digitaal en administratief voortgezet met een goed financieel 
resultaat. Door de effecten van corona is er een vertraging gekomen op de voortgang, zijn sterkte 
elementen zoals het afleggen van gezamenlijke huisbezoeken niet tot uitvoering gekomen en beoogde 
effecten dus nog niet of onvoldoende behaald. Daarnaast ligt er een vertraging op de doorlooptijd van 
de projecten door de lockdown. Kijkend naar bijvoorbeeld de opzet van LSI is er vanuit de LSI-partners 
(Regionaal platform Fraudebestrijding) toestemming gegeven op de inzet van een meerjarenplan 
binnen de Drechtsteden waardoor er meerdere gemeenten gebruik konden maken van de samen-
werking. Door de vertragingen zijn projecten in andere gemeenten binnen de Drechtsteden nog niet 
gestart. 

 Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Consequenties
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 Financiële consequenties
Om dit voorstel te dekken wordt voorgesteld om een begrotingswijziging aan de Drechtraad aan te 
bieden. Deze zal in september worden voorgelegd aan het PFO Integraal en DSB, zodat deze in de 
vergadering van oktober 2021 in de Drechtraadcarrousel kan worden behandeld.

Op de geëigende momenten wordt over de behaalde resultaten gerapporteerd. 

 Personele en organisatorische consequenties
Niet van toepassing. 

 Juridische consequenties
Niet van toepassing.

 Consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk
Niet van toepassing.

 Relatie met  andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Integrale handhaving binnen LSI-verband heeft een nauwe relatie met andere beleidsterreinen. Door in 
samenwerking met ketenpartners zowel fraude als de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, maar ook 
waar nodig hulp in te schakelen is er een sterke relatie met het overige sociaal domein en het domein 
van leefbaarheid en veiligheid. 

Fatale termijn
Niet van toepassing.

Advies en draagvlak
Aan de Cliëntenraad Regio Drechtsteden is een advies gevraagd over dit voorstel. Indien dit wordt 
uitgebracht, zal het separaat worden toegezonden.

Verdere procedure en uitvoering
De hierboven genoemde begrotingswijziging zal in september worden voorgelegd aan het 
PFO Integraal en DSB, zodat deze voor de vergadering van oktober in de Drechtraadcarrousel kan 
worden behandeld.

Communicatie
Niet van toepassing.

Onderliggende stukken
Niet van toepassing. 
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