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Discussienotitie Commissie Sociaal:  
Een Bossche aanpak voor rechtmatige zorg  
 
 
Inleiding: 
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet in 2015 is het 
takenpakket van de gemeente ‘s-Hertogenbosch op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. De 
gemeente is daarbij niet alleen verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de zorgtaken, 
veelal in regionaal verband, maar ook voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de rechtmatigheid. Door 
de complexiteit van de decentralisatie lag de focus in de eerste jaren op het continueren van de zorg 
aan onze inwoners en inrichten van de transformatie naar zorg als maatwerk. Hierbij is het 
organiseren van de wettelijke taak op fraudepreventie vooruit geschoven. 
 
Inmiddels draait het huidige systeem rondom de Wmo, Jeugdzorg en Persoonsgebonden budget 
(PGB) een aantal jaar en concludeert de Bossche VVD dat het thema ”rechtmatigheid” en de aanpak 
van onbedoelde fouten en ondermijnende fraude achter blijft bij die van andere gemeenten. Zie de 
bijlage voor definities. We kennen allemaal de berichten over kwetsbare inwoners die de dupe zijn 
geworden van malafide tussenpersonen of ondermijnende zorginstellingen met andere bedoelingen. 
Maar ook onbedoelde fouten door de complexiteit van het systeem zijn een voorbeeld van 
onregelmatigheden. Zorgverlening blijft immers mensenwerk.  
 
Er gaat veel geld om in de zorg. Geld dat door ons allemaal wordt opgebracht met als doel dat aan 
zorg te besteden. Daadkrachtig optreden is nodig om fouten en fraude zoveel mogelijk uit te bannen 
uit het systeem en malafide organisaties een stap voor te blijven. In deze discussienotitie wil de 
Bossche VVD met u in gesprek om richting te geven aan een actiegerichte aanpak voor 
rechtmatigheid in de zorg aan de hand van een aantal deelonderwerpen. 
 
Informatie Knooppunt Zorgfraude  
Sinds een aantal jaar is ’s-Hertogenbosch samen met alle regiogemeenten aangesloten bij het 
Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)1. Een goede eerste stap, maar zelf onvoldoende voor het 
bestrijden van onrechtmatigheden. Zeker omdat het IKZ ziet dat in 2017 het aantal geregistreerde 
fraude incidenten met 50% is gestegen ten opzichte van 2016 en er verwacht wordt dat deze trend in 
2018 doorzet. Met name het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met pgb’s 
is fors toegenomen2.  
 
Gemeentelijke Toezichthouder 
De afgelopen tijd is er landelijk terecht steeds meer aandacht over de administratielast en regeldruk 
in de zorg. Onder andere omdat dit afleidt van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. 
Langzaam wordt een verschuiving zichtbaar van controle achteraf naar meer toezien vooraf. Dit biedt 
volgens ons ook een kans voor het bevorderen van de rechtmatigheid. 
 
Gemeenten zijn vanuit de Wmo uit 2015 verplicht om een toezichthouder binnen de ambtelijke 
organisatie aan te stellen die toezicht houdt op naleving van de wet. Hierbij kan zelf bepaald worden 
welke taken en bevoegdheden de toezichthouder moet krijgen. Dit is bevestigd in antwoorden op 
schriftelijke vragen van onze fractie op 30-08-2017 (nr. 7242814). Hierin meldde het college het 
voornemen om een toezichthouder in het vierde kwartaal van 2017 te benoemen in combinatie met 
de jeugdzorg. Helaas blijkt na ambtelijke navraag dat een dergelijke toezichthouder per januari 2019 
nog steeds niet is benoemd en de organisatie hiervan nog steeds in de ontwikkelfase bevindt. 

                                                           
1 Factsheet Informatieknooppunt Zorgfraude 
2 https://www.ikz.nl/actueel/nieuws/2018/06/13/toename-meldingen-zorgfraude-in-2017 
 

https://www.naleving.net/fileadmin/KCHN/Kennisbank/Zorg/ZO9_Informatieknooppunt_Zorgfraude__IKZ_/Factsheet_201702_Aansluiten_gemeenten_IKZ.pdf
https://www.ikz.nl/actueel/nieuws/2018/06/13/toename-meldingen-zorgfraude-in-2017
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Onze fractie ziet in deze toezichthoudersfunctie een kans om de rechtmatigheid binnen het 
gemeentelijk zorgdomein beter op de kaart te zetten. Deze toezichthouder zou in onze ogen op 
meerdere beleidsterreinen, zoals de Wmo, de Jeugdzorg, de PGB en andere financieringsstromen 
binnen het onderwerp zorg stevig gepositioneerd moeten worden. Dit moet wel zo worden vorm 
gegeven dat het principe van maatwerk voor onze inwoners niet bemoeilijkt. Hierbij moet het 
toezicht niet uitgaan van checklists en protocollen, maar van een nieuw afwegingskader dat de 
afweging om de professional  te toetsen en te borgen maatwerk binnen de Wmo, Jeugdzorg en PGB 
geen willekeur wordt. Door de aanwezigheid in de ambtelijke organisatie vangt de toezichthouder 
eerder signalen van binnen de gemeente op.  
 
De toezichthouder heeft meerwaarde in het bevorderen van de rechtmatigheid in de zorg. Allereerst 
in het contact met het IKZ. Aansluiting bij dit knooppunt is goed, maar de meldingen moeten ook 
opgepakt worden. Wij hebben signalen dat dit niet of in onvoldoende mate gebeurt. Daarnaast is het 
belangrijk om signalen uit onze gemeente via het knooppunt te delen met andere gemeenten, iets 
dat tot op heden nog niet is gedaan.  
 
Meldpunt 
Een ander punt waarin onze gemeente achterloopt ten opzichte andere vergelijkbare gemeenten is 
de mogelijkheid voor inwoners, zorgverleners en medewerkers van wijk- of buurtteams om anoniem 
(vermoedens van) fraude, fouten of een ongewenste werkwijze van zorgorganisaties te melden. 
Bijvoorbeeld in de gemeente Eindhoven3 en de regio Nijmegen4 is het mogelijk om een dergelijke 
melding te doen om de rechtmatigheid de zorg te bevorderen, maar ook voor de gemeente om 
verschillen waar te nemen tussen goede en minder goede zorgorganisaties, zodat afspraken in de 
toekomst aangepast kunnen worden. Dit meldpunt is geen klachtenlijn, maar draagt bij aan de 
signalerende functie van bijvoorbeeld de eerder genoemde toezichthouder.   
 
Toetreding zorgaanbieders 
Ook het buiten de deur houden van malafide zorgaanbieders en tussenpersonen is een onderwerp 
dat elders in Nederland kan rekenen op een stevige aanpak. Het beste voorbeeld hiervan is de 
aanpak van 14 gemeenten in Twente. Het ‘Twents barrièremodel’ kijkt verder dan het gebruikelijke 
contact met een zorgaanbieder. Wat is de herkomst van de financiën? Wat zijn de exacte plannen? 
Wat is de achtergrond van de bestuurders? Door de zorgaanbieders kritische vragen te stellen kan 
veel ellende worden voorkomen. Als informatie ontbreekt kan de gemeente besluiten om de 
samenwerking te weigeren of de contracten aan te vullen met nieuwe eisen zoals opleiding van het 
personeel, bankgaranties, certificaten, of de aanwezigheid van VOG’s. Het kenniscentrum 
handhaving en naleving van de VNG vergelijkt deze aanpak met een wasstraat waar nieuwe 
aanbieders eerst doorheen moeten.5  In navolging van de regio Twente zijn de gemeenten Zwolle, 
Deventer en Doetinchem op dit moment bezig een vergelijkbare aanpak op te zetten.6 De Bossche 
VVD is van mening dat ’s-Hertogenbosch in samenwerking met de regio dit ook op zou moeten 
pakken. 
 
Expertise zorgverzekeraars 
Niet alleen zijn diverse gemeenten bezig met het bevorderen van de rechtmatigheid in de zorg. De 
afgelopen jaren hebben ook organisaties buiten het IKZ, bijv. zorgverzekeraars, ervaring opgedaan 

                                                           
3https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijszorg/zorgfraude-melden   
4 https://robregionijmegen.nl/wordpress/contact/meldpunt-signalen-zorg-in-het-sociaal-domein/  
5 
https://www.naleving.net/fileadmin/KCHN/Kennisbank/Multidisciplinair_Handhaven/MH3_Algemene_informa
tie/181220_Whitepaper_toezicht_en_handhaving.pdf  
6 https://www.naleving.net/themas/zorg/nieuws/december-2018/gemeenten-oost-nederland-slaan-handen-
ineen-in-strijd-tegen-zorgfraude/  

https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijszorg/zorgfraude-melden
https://robregionijmegen.nl/wordpress/contact/meldpunt-signalen-zorg-in-het-sociaal-domein/
https://www.naleving.net/fileadmin/KCHN/Kennisbank/Multidisciplinair_Handhaven/MH3_Algemene_informatie/181220_Whitepaper_toezicht_en_handhaving.pdf
https://www.naleving.net/fileadmin/KCHN/Kennisbank/Multidisciplinair_Handhaven/MH3_Algemene_informatie/181220_Whitepaper_toezicht_en_handhaving.pdf
https://www.naleving.net/themas/zorg/nieuws/december-2018/gemeenten-oost-nederland-slaan-handen-ineen-in-strijd-tegen-zorgfraude/
https://www.naleving.net/themas/zorg/nieuws/december-2018/gemeenten-oost-nederland-slaan-handen-ineen-in-strijd-tegen-zorgfraude/
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met contractmanagement, toetsen op professionaliteit en toezicht op zorg. Hoewel het over een 
ander onderdeel van de zorg gaat, kunnen gemeenten en verzekeraars veel van elkaars werkwijzen 
leren. Ook het uitwisselen van signalen over  fouten en fraude komt te weinig voor. De gemeente ’s-
Hertogenbosch zou hier een voorbeeld in kunnen worden te leren van elkaars werkwijzen en het 
voorkomen van extra werk door het wiel nogmaals proberen uit te vinden. 
  
 
De Bossche VVD realiseert zich dat het belangrijk is om een balans te vinden tussen het bevorderen 
van de rechtmatigheid en andere beleidsdoelen, zoals het leveren van maatwerk, het tegengaan van 
administratie en regeldruk en stimuleren van innovatie. Ze hoeven elkaars immers niet te bijten. Het 
vereenvoudigen van zorg kan ook leiden tot minder fouten en mogelijkheden tot fraude. Wel is het 
ons uitgangpunt dat de gemeente ’s-Hertogenbosch stappen vooruit moet te zetten in het 
ontwikkelen van integraal toezicht en een rechtmatigere zorg in de Wmo, jeugdzorg en rondom 
PGB’s. 
 
Dit vraagt om politiek en bestuurlijk commitment om dit onderwerp in ’s-Hertogenbosch te 
verbeteren. Daarom willen wij de commissie Sociaal de volgende vragen voorleggen: 
 

1. Bent u met ons van mening dat de rechtmatigheid van de zorg in onze gemeente een 
belangrijk thema is en hier aandacht voor moet zijn, naast thema’s kwaliteit, 
toegankelijkheid en maatwerk? 

2. Hoe beoordeelt u de volgende mogelijke maatregelen die wij zien om de rechtmatigheid te 
bevorderen:  

a. Het benoemen van een toezichthouder bij de gemeente met een stevig mandaat en 
afwegingskader voor de Wmo, Jeugdzorg, PGB en evt andere onderwerpen? 

b. Het oprichten van een anoniem meldpunt zorgfraude voor inwoners, zorgverleners 
en wijk- en buurtteammedewerker dat bijdraagt aan rechtmatigheid en daarmee de 
kwaliteit van de zorg in ’s-Hertogenbosch? 

c. Een goede controle aan de poort bij zorgverleners die in ’s-Hertogenbosch aan de 
slag willen, verankerd in de regionale inkoop, vergelijkbaar met de aanpak uit 
Twente? 

d. Een betere uitwisseling van informatie, signalen en werkwijzen met zorgverzekeraars 
over de aanpak van onrechtmatigheden en toezicht in de zorg? 

 
Namens de fractie van de Bossche VVD, 

 
Freek van Haren, commissielid Sociaal 
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================================================================================== 

Bijlage: 

In deze notitie hanteren wij de definities van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport7: 

• Fouten: waarbij regels als gevolg van onduidelijkheid, vergissingen of onoplettendheid 
onbedoeld worden overtreden. 

• Fraude: waarbij opzettelijk en doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het 
oog op eigen of andermans (financieel) gewin. Voorbeelden zijn: 

o Spookzorg: Zorg die niet geleverd wordt, maar die de aanbieder wél declareert. 
Bijvoorbeeld hulp in het huishouden, begeleiding thuis en/of verplaatsmiddelen. 

o Onterechte vergoedingen: Het duperen van patiënten door onterecht een eigen 
bijdrage of vergoeding voor bepaalde diensten te vragen. 

o Overbehandeling of onderbehandeling: Zorg leveren en declareren waarvoor geen 
medische noodzaak is of het niet leveren van noodzakelijke zorg. 

o Fraude met PGB: Het besteden van het budget aan iets anders dan zorg. 
 

                                                           
7 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/rechtmatige-zorg  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/rechtmatige-zorg

