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RAADSBEANTWOORDINGSBRIEF

Aan
Regiofractie SP / de heer R. Portier

c.c. (ply.) leden van de Drechtraad (via regiogriffie)

Behandeld door: J. Lenitz
Onderwerp: beantwoording vragen ex artikel 39 RvO Drechtraad

Geachte heer Portier,

Bezoekadres:
Spuiweg 5-7
3311 GT Dordrecht

IBAN: NL66BNGH0285127853
BIC: BNGHNL2G

Telefoon: (078) 770 7396

E-mail: jlenitz@drechtsteden.n1

Bijlage(n): geen

Datum: 9 juni 2020

Ons kenmerk: BDR/20/2471810

Op 19 mei 2020 heeft u een vraag gesteld ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de Drechtraad
over de inzet van incassobureau Cannock Chase door de Sociale Dienst Drechtsteden. Het betreft een
vervolgvraag naar aanleiding van de raadsbeantwoordingsbrief van 9 april 2020. Hierbij ontvangt u ons
antwoord.

Vraag:
Is het mogelijk om bij Cannock Chase een steekproef onder een representatief aantal clienten te doen
om vast te stellen of er inderdaad sprake was van een eenmalig incident met een klant?

Antwoord:
Het is mogelijk om een steekproef te doen. Wel plaatsen we enkele kanttekeningen bij de waarde van
zo'n onderzoek. In de eerste plaats gaat het om casussen die minimaal drie jaar oud zijn. Er zijn op dit
onderdeel geen signalen van andere klanten bekend en de te hoge bedragen werden in het geval dat bij
ons bekend is nooit geIncasseerd. Verder is het doel en de meerwaarde van een steekproef niet helder.

Wij stellen alsnog voor om steekproefsgewijs 10 dossiers die aan Cannock Chase zijn overgedragen op
te vragen en te onderzoeken. Het onderzoek richt zich op de vraag of Cannock Chase brieven heeft
gestuurd met te hoge en/of wisselende incassobedragen. Verder zal de Sociale Dienst Drechtsteden
Cannock Chase om een formele reactie vragen op de vraag of klanten zijn benaderd over vorderingen
die zijn teruggenomen door de Sociale Dienst Drechtsteden. We zullen na de zomer op beide onderdelen
aan de Drechtraad berichten.

Wij howrtrIter,mee te hebben geInformeerd.
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estuur,

Mcm mr. A.W. Kolff
voorzitter
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