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1. Kennisnemen van 

Het jaarverslag van de Sociale Recherche 2015. 

 

2. Inleiding 

Elk jaar maakt regionale Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek ten behoeve van de 

opdrachtgevende gemeenten, het openbaar ministerie, de direct toezichthouder bij de politie en 

andere geïnteresseerden een jaarverslag op. Dit verslag voorziet in verantwoordingsinformatie 

voor wat betreft de inzet per gemeente, het financiële beheer en de doeltreffendheid en is 

vastgesteld door de begeleidingscommissie Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek. 

 

3. Kernboodschap 

In het jaarverslag 2015 zijn de belangrijkste resultaten opgenomen van de werkzaamheden van de 

Sociale Recherche. Er zijn regionaal 19 onderzoeken afgerond, waarbij voor een bedrag van €  

206.909,- aan bijstandsfraude is opgespoord. In 4 gevallen is proces-verbaal opgemaakt. Er zijn 17 

onderzoeksaanvragen ingediend en 32 verzoeken om bijstand.  

 

Met de afgeronde onderzoeken en de bijstandverlening hebben de gemeenten in 2015 voor een 

totaalbedrag van € 218.516,- bespaard,  doordat uitkeringen beëindigd of verlaagd konden 

worden.  Dat is 58 % minder dan in 2014.  De besparing wordt berekend op basis van een fictieve 

gemiddelde resterende uitkeringsduur van één jaar.  

 

De kwaliteit van de sociale recherche is goed. Ondanks lagere resultaten ten opzichte van 2014, 

was de regionale begeleidingscommissie tevreden over de behaalde resultaten. Wel zal er in 2016 

worden gekeken naar de oorzaak van het aantal verminderde onderzoeksaanvragen.  

 

De exploitatiekosten van de Sociale Recherche bedroegen in 2015 €  359.895- ex btw. Het team is 

daarmee ruim binnen de begroting gebleven. Dit komt mede door een (nog) niet vervulde vacature 

en verrekening van de detachering van één van de teamleden en de deelfunctie van de teamleider 

bij de backoffice van de USD. 

 

4. Consequenties 

n.v.t. 

 

5. Communicatie 

n.v.t. 

 

6. Vervolg 

n.v.t. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


