
Van: Slothouwer, Benno <Benno.Slothouwer@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: vrijdag 20 december 2019 12:24 
Aan: 'rick.nederend@gmail.com' <rick.nederend@gmail.com> 
Onderwerp: Raadsvragen toezicht op besteding van zorggeld 
 
 
Beste meneer Nederend, 
  
Op 16 december 2019 heeft u technische vragen gesteld over het toezicht op besteding van zorggeld. 
Onderstaand treft u de antwoorden op deze vragen aan. Ik herhaal steeds eerst de vraag. 
  
Vraag 1.  
Heeft onze gemeente een toezichthouder aangesteld? Zo nee, waarom niet? 
  
Antwoord vraag 1: 
Het toezicht op de kwaliteit van zorg is voor de jeugdhulp belegd bij de landelijke inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  en voor de Wmo bij de GGD regio Utrecht. 
De gemeente heeft geen toezichthouder benoemd die zich richt op de rechtmatigheid. Bij het 
antwoord op vraag 2 leest u wat wij wel doen op dit gebied. 
  
  
Vraag 2. 
Heeft onze gemeente duidelijke richtlijnen over wat er precies onder misbruik wordt verstaan? Zo ja, 
wat zijn deze richtlijnen? Zo nee, waarom niet? 
  
Antwoord vraag 2. 
De gemeente heeft geen algemene richtlijnen over wat onder misbruik wordt verstaan. 
Wel bieden artikelen 14 en 15 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stichtse Vecht 
2015 de mogelijkheden hoe om te gaan met de ons bereikte signalen: ‘nieuw feit’, ‘nieuwe 
omstandigheid’, ‘herziening’ en ‘intrekking’.  
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Stichtse%20Vecht/CVDR341
031.html   
  
Tevens zijn op het niveau van Utrecht West afspraken gemaakt over handhaving en toezicht ten 
aanzien van de gecontracteerde zorgaanbieders. Deze zijn vastgelegd in een regionaal controleplan, 
onderdeel van de inkoopdocumenten. 
https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181219-bijlage-E-bij-
overeeenkomst-2019-derde-versie-t.b.v.-verlenging-2019.pdf 
  
Verder voeren wij op het gebied van rechtmatigheid onderstaande additionele activiteiten uit:  

•         regulier en nauw contact met Inkoop & Monitoring Utrecht West  en de U-16-gemeenten voor 
het verwerven van informatie en signalen; 

•         op basis van data-analyse en -onderzoek bekijken we of zorgorganisaties op financieel en 
administratief vlak afwijkende bestedingspatronen vertonen, herleidbaar tot cliëntniveau;  

•         voor PGB verstrekkingen voert een externe partij (met BIG gecertificeerde medewerkers) in 
opdracht van onze gemeente cliëntonderzoeken uit naar de rechtmatigheid van bestedingen 
en mogelijke fraude. 

  
  
Vraag 3.  
Indien er wel sprake is van toezicht, kunt u dan aangeven of er overtredingen (fraude) zijn 
geconstateerd? 
  
Antwoord vraag 3. 
Fraude is op dit moment niet geconstateerd als het gaat om gecontracteerde zorg (zorg in natura en 
PGB). Na publicatie van de onderzoeksresultaten van Pointer, KRO-NCRV en Follow the Money is 
een analyse verricht om te zien of de hierin genoemde zorgpartijen in onze gemeente actief zijn. Dit 
was niet het geval, dan wel met niet noemenswaardige cliëntaantallen en bestedingen. 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Stichtse%20Vecht/CVDR341031.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Stichtse%20Vecht/CVDR341031.html
https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181219-bijlage-E-bij-overeeenkomst-2019-derde-versie-t.b.v.-verlenging-2019.pdf
https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181219-bijlage-E-bij-overeeenkomst-2019-derde-versie-t.b.v.-verlenging-2019.pdf


Indien er signalen zijn rond aanbieders over mogelijke fraude leidt dit direct tot het doen van 
onderzoek op Utrecht West niveau. 
  
  
Vraag 4.  
Indien er geen sprake is van toezicht, kunt u aangeven of er op dit moment een voornemen is om dit 
op korte termijn in te richten? 
  
Antwoord vraag 4: 
Wij zien  voorlopig geen aanleiding om het bestaand toezicht te intensiveren, de huidige werkwijze en 
maatregelen beschouwen wij als afdoende. 
Wel nemen we het hele toezichtsvraagstuk mee bij de nieuwe inkoop Wmo en jeugdhulp voor 2021. 
  
  
  
 


