
 
 

 

 
 

Haarle, 22 januari 2021 
 

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn  
Postbus 200  
7440 AE Nijverdal 
 
 
Betreft: zorgfraude door malafide zorgpartijen 
 
 
Geacht college, 
 
Lokaal Hellendoorn wil dat zorgfraude door malafide zorgpartijen stopt en roept het college van 

Hellendoorn op snel en concreet actie te ondernemen. 

Het misbruik is slecht voor de kwetsbare zorgvragers die misbruikt worden en/of de zorg niet 

krijgen,  ‘schaars’ gemeenschapsgeld voor zorg lekt weg naar criminelen en ‘goede’ zorgpartijen 

kunnen hierdoor in een kwaad daglicht komen te staan. 

De aanbesteding van WMO en jeugdzorg in de gemeente Hellendoorn loopt via een 

samenwerkingsverband in Twente Samen 14/OZJT. 

Grootschalige fraude door zorgaanbieders in Twente is sinds een aantal jaren prominent in het 

nieuws. Lokaal Hellendoorn gaf eerder aan zich zorgen te maken en vroeg het college zich hierover te 

verantwoorden. Opnieuw blijkt - na onderzoek - dat er misbruik gemaakt wordt van zorggeld door 

een 22 tal zorgpartijen (waarschijnlijk nog meer), ook door criminelen. Wederom verzoeken we het 

college hier meer prioriteit aan te geven en dit te voorkomen. 

In het huidige aanbestedingssysteem met een lichte toets vooraf (het zgn. barrièremodel) kunnen 

bijvoorbeeld ook criminelen meedoen met aanbesteding in de zorg en contracten afsluiten. In 

aanvang hoeven er weinig zaken te worden aangeleverd. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er 

weinig toetredingseisen zijn en controle is bij bijvoorbeeld diploma’s, VOG’s etc.  

Gemeenten moeten zelf (in de praktijk) misstanden signaleren terwijl de gemeente Hellendoorn in 

het kader van de bezuinigingen de sociale recherchefunctie in 2020 schrapte. Ook blijkt dat malafide 

zorgpartijen voldoende geld en juridische mogelijkheden hebben om contractontbinding te 

voorkomen. 

Het misbruik en de fraude moet volgens Lokaal Hellendoorn zo spoedig mogelijk stoppen en ze ziet 

daarvoor ook mogelijkheden. 

Lokaal Hellendoorn heeft de indruk dat het college de urgentie onvoldoende ziet en teveel overlaat 

aan de Twentse samenwerkingsverbanden. Wij vragen het college meer eigen regie en sturing te 

nemen en de gemeenteraad eerder en beter te informeren over oorzaken en te betrekken bij 

voorstellen deze misstanden te voorkomen. Ook nu (evenals in 2019 en 2020) zijn we via de pers op 

de hoogte gesteld. 



 
 

Lokaal Hellendoorn vraagt het college zo spoedig mogelijk de raad te informeren naar aanleiding van 

onderstaande vragen 

1. Heeft u een indicatie van zorgfraude door zorgaanbieders in de gemeente Hellendoorn vanaf 

2015, wat zijn de gevolgen hiervan geweest voor zorgvragers, wat heeft dit de gemeente 

gekost en wat heeft u concreet gedaan om dit te voorkomen? 

2. Bent u het met Lokaal Hellendoorn eens dat meer kwaliteitseisen en controle aan de poort 

noodzakelijk zijn en dat het gebruikte barrièremodel ruimte geeft voor fraude? Gemeente 

Almelo en Hof van Twente namen eerder afscheid van deze aanbestedingssytematiek en ook 

de minister oordeelde na vragen in de Tweede Kamer kritisch over deze methode. 

3. Welke (juridische) mogelijkheden zijn er om zo snel mogelijk deze aanbestedingswijze te 

veranderen? 

4. Bent u met ons van mening dat we deze controle als gemeente zelf moeten gaan uitvoeren? 

5. Door het uitvoeren van nulmetingen bij aanbieders kunnen betere kwaliteitsonderzoeken 

gedaan worden zeggen de onderzoekers. Graag uw reactie op dit advies. 

6. Wilt u daarbij ook ingaan op onze eerdere suggestie meer lokaal aan te besteden? 

7. U wist dat zorgfraude door een aantal zorgaanbieders prominent in beeld was. Waarom 

bezuinigde u in 2020 toch op de sociale recherche die dit eerder controleerde? 

8. U wekt in uw brief de suggestie dat de misstanden in Twente zo groot zijn omdat we in 

Twente meer onderzoeken. Kunt u dat concreet verantwoorden t.o.v. een landelijk beeld? 

Wij denken dat de verkeerde aanbestedingssystmatiek door 12 gemeenten een belangrijke 

oorzaak is, evenals de marktwerking in de zorg. Graag uw reactie. 

Op 19 januari jl. (debatronde) stelden we onderstaande vraag schriftelijk zodat u deze kon 
beantwoorden in de rondvraag. U kwam dezelfde dag met een antwoord welke voor Lokaal 
Hellendoorn onbevredigend is en nog vele vragen opriep. 

Onderwerp: zorgfraude 

Lokaal Hellendoorn vroeg eerder naar de mogelijkheid zorgfraude te voorkomen via controle 
van zorgpartijen vooraf en zo lokaal mogelijk aan te besteden. Wij hebben daar tot op heden 
geen afdoende antwoord op gehad. 
Opnieuw worden we in de Twentse gemeenten opgeschrikt door grootschalig misbruik van 
zorggelden door criminele, louche zorgaanbieders. Naar mening van Lokaal Hellendoorn 
mogen dit soort aanbieders nooit de kans krijgen zorg te bieden waardoor cliënten in gevaar 
komen en de schaarse zorggelden misbruikt worden. 

Wat gaat het college doen om deze misverstanden te voorkomen, aan te pakken en op welke 
termijn? 

Graag ontvangen wij tijdens de raadsvergadering van 26 januari aanstaande of zo snel mogelijk 
daaropvolgend een antwoord op bovenstaande vragen. 

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 

 

Annemarie Dubbink 

 


