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Lokaal Belang Doetinchem heeft naar aanleiding van de uitzending van “Nieuwsuur”op 2 januari de 
volgende vragen: 
 
Nieuwsuur  2-01-2020 
“De controle op zorgfraude faalt. De controle op frauderende zorgbureaus faalt en kan niet gestopt 
worden door fraudeurs alleen maar te vervolgen. Er zijn veel meer fraudeurs dan het Openbaar 
Ministerie aankan, en het wordt nieuwe fraudeurs veel te makkelijk gemaakt. OM en 
zorgverzekeraars schatten dat jaarlijks honderden miljoenen euro's in de zakken van fraudeurs 
verdwijnen.”  (https://www.npostart.nl/VPWON_1310665 ) 
 
Het grootste deel van de budgetten lopen via de gemeente en is de gemeente (mede) 
verantwoordelijk voor controle, toezicht en handhaving. 
 
Vragen: 
1  Herkent u het beeld voor Doetinchem dat wordt geschetst door Nieuwsuur? 
 

Antwoord: De gemeente Doetinchem heeft op dit moment geen concrete signalen dat bij de 
zorgaanbieders die leveren aan de gemeente Doetinchem sprake zou zijn van stelselmatige  
onrechtmatigheden.   

 
2  Hoe groot schat u het fraudebedrag in Doetinchem? 
 

Antwoord: De aandacht voor zorgfraude is in het sociaal domein de afgelopen twee jaar 
enorm toegenomen. Landelijk is er een stijging te zien van het aantal meldingen en signalen 
van zorgfraude. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, 
toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. Omdat de 
gemeente in de fraudeaanpak niet zelfstandig opereert maar samenwerkt met andere 
instanties heeft dit gevolgen voor de tijdsduur van de onderzoeken. Op dit moment is 
daardoor de gevraagde inschatting niet te maken. 

 
3 klopt het dat ook in Doetinchem het fraudebedrag oploopt? 
 

Antwoord: Daar is geen antwoord op te geven . 
 
4  Welke maatregelen zijn mogelijk om de fraude terug te dringen? 
 

Antwoord: De gemeente heeft de inzet van de controle op de rechtmatigheid geïntensiveerd 
en de toezichthoudende  taak op de kwaliteit regionaal georganiseerd zodat optimaal gebruik 
kan worden van kennis en signalen. 

 
5  Hoe vaak zijn fraudeurs / frauderende zorgbureau’s al aangesproken/beboet? 
 

Antwoord: Fraude-onderzoek is ingewikkeld en bijzonder arbeidsintensief. Daarbij moet een 
aantekening gemaakt worden voor het uiteindelijke resultaat: niet alle situaties van fraude 
(bijvoorbeeld het moedwillig niet of onvoldoende leveren van zorg) leiden tot een 
strafrechtelijke veroordeling, maar het opzeggen van het contract is dan ook  al een 
resultaat. Er zijn 6  rechtmatigheidsonderzoeken gestart vanuit toezicht Doetinchem. Hierin 
wordt samen opgetrokken met de regionale toezichthouder. Let wel dit zijn (nog) geen 
fraude onderzoeken.  
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6 Welke maatregelen neemt u bij constatering van fraude ? 
 

Antwoord: bij het vermoeden van fraude wordt er een onderzoek gestart door de 
toezichthouders. Al naar gelang de resultaten van het onderzoek kan dit leiden tot een 
strafrechtelijk onderzoek en het opzeggen van het contract. 
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