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Beste heer Verwaaijen, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Aansluiting op IKZ. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Wat is nu de status; is gemeente Stichtse Vecht inmiddels aangesloten op het IKZ? 
 
Antwoord 1 
Nee, wij zijn op dit moment niet aangesloten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).  
 
Vraag 2 
Indien het antwoord op vraag 1 nee, is kunt u ons de datum noemen? 
 
Antwoord 2 
Wij voeren verschillende activiteiten uit om zorgfraude te voorkomen. Zo wordt jaarlijks bij een 
steekproef van pgb houders extern onderzoek gedaan naar mogelijke fraude. Daarnaast wordt 
systematisch data analyse uitgevoerd om eventuele onregelmatigheden te ontdekken bij 
aanbieders van Zorg In Natura. Hierdoor zitten we er als gemeente dicht op en kunnen we fraude 
snel ontdekken. Wij onderzoeken de komende tijd of aansluiten bij het IKZ meerwaarde heeft in 
het voorkomen van zorgfraude. Wanneer dit geval is, bekijken wij op welke termijn we dit kunnen 
realiseren. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * Bas
Achternaam * Verwaaijen
E-mailadres * bas@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Aansluiting op IKZ
Inleiding * In Binnenlands Bestuur van 1 mei staat een groot achtergrondstuk over de 

aanpak zorgfraude. Vorig jaar (maart 2019) heeft de fractie kort 
correspondentie met de wethouder gehad over het al dan niet aansluiten 
op het InformatieKnooppunt Zorgfraude (IKZ, www.ikz.nl) door gemeente 
Stichtse Vecht. Op dat moment was Stichtse Vecht (nog) niet aangesloten 
op het IKZ

Aangesloten gemeenten krijgen verrijkte informatie vanuit het IKZ, terwijl 
niet- aangesloten gemeenten die informatie niet krijgen. In het artikel wordt 
gesproken over een stijgende lijn van meldingen door en aan gemeenten, 
waardoor de waarde van de informatie toeneemt. Het lijkt ons daarom van 
meerwaarde de aansluiting wel te hebben om zodoende zorgfraude te 
helpen aanpakken. Eeen groot deel van geleverde zorg (WMO) wordt 
immers uit gemeentelijke gelden betaald.

Vragen

Vraag 1 * Wat is nu de status; is gemeente Stichtse Vecht inmiddels aangesloten op 
het IKZ? 

Vraag 2 * Indien het antwoord op vraag 1 nee, is kunt u ons de datum noemen in 
2020 waarop u wel voornemens bent de aansluiting te realiseren? 

 
Bijlagen
Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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