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1. Kennisnemen van
Het Handhavingsplan 2022 Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein Gooise
Meren (bijlage 1).
2. Inleiding
In de Fraudeverordening Participatiewet Gooise Meren 2016 is bepaald dat het
college jaarlijks aan de gemeenteraad een handhavingsplan aanbiedt en
verantwoording aflegt over de verrichte werkzaamheden in het jaar daarvoor. In
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) zijn geen
bepalingen opgenomen over het opstellen van een handhavingsplan. Omdat
deze wetten ook risico’s kennen is in 2018 bepaald dat het lokale handhaven
wordt verbreed van de Participatiewet naar de Wmo en Jw en dat de
Uitvoeringsdienst Sociaal domein (USD) vanuit één integraal handhavingsplan
werkt.
Het voorliggende Handhavingsplan 2022 Maatwerkvoorzieningen Sociaal
Domein Gooise Meren beschrijft de lokale handhaving in Gooise Meren op
gebied van de Participatiewet, de Wmo en de Jw. In dit plan wordt de uitvoering
2022 beschreven alsook een rapportage over de jaren 2020/21.
3. Kernboodschap
Bestuursrechtelijke controle (toezicht) is nodig om onrechtmatig gebruik van de
voorzieningen te voorkomen en te bestrijden. Dit is van belang uit oogpunt van
kostenbeheersing en om draagvlak voor de voorzieningen te behouden. Onze
controles kunnen risico- of signaal gestuurd zijn. Controles vinden plaats bij het
verstrekken van de bijstandsuitkeringen (Participatiewet) als ook bij
voorzieningen op grond van de Wmo en de Jw. Aanvragen worden op juistheid
en volledigheid beoordeeld door consulenten en daarnaast voeren de
handhavers op nieuwe aanvragen een handhavingsgerichte quick-scan uit.
Tevens vinden controles plaats op basis van externe of interne fraudesignalen,
zoals meldingen van inwoners, de politie, het landelijk inlichtingenbureau of als
gevolg van interne oplettendheid. Deze signalen worden vergeleken met de
gegevens die bij de gemeente bekend zijn. Waar vermoedens ontstaan dat de
cliënt de gemeente over relevante feiten en omstandigheden niet, niet juist of
onvolledig heeft geïnformeerd, wordt door de gemeente een onderzoek
ingesteld waarbij zo nodig kan worden opgeschaald naar de Sociale Recherche.
4. Consequenties
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Onderzoeken worden verricht door de consulenten en de bestuurlijke
handhavers. Conform de landelijke richtlijnen van justitie wordt de regionale
Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek ingeschakeld als de casus daar
aanleiding toe geeft. Boven een vermeend benadelingsbedrag van
€ 50.000,- wordt altijd strafrechtelijk onderzoek door de SR ingesteld, en bij
bijzondere (zwaarwegende) omstandigheden kan dit ook vanaf €20.000,-.
Bij de aanpak wordt het onderzoeksmiddel afgestemd op de ernst van de zaak;
het minst ingrijpende onderzoeksmiddel wordt ingezet. Wij hechten aan
rechtsbescherming en daarom wordt een onderzoek gedegen voorbereid en
uitgevoerd. Er wordt terughoudendheid betracht met anonieme fraudesignalen.
Dergelijke signalen kunnen wel aanleiding geven tot een onderzoek, maar
vormen op zichzelf geen bewijsmiddel.
Daarnaast moet wettelijk een bestuursrechtelijke waarschuwing of boete
worden opgelegd. Waar financieel nadeel voor de gemeente is ontstaan, dient
op grond van de wet een terugvordering te worden ingesteld. Daarbij bieden we
maatwerk in het bepalen van de hoogte van de aflossings-capaciteit en het
maandelijks te betalen bedrag. Op grond van de wet heeft het college de plicht
om ook een boete op te leggen bij het schenden van de inlichtingenplicht.
5. Communicatie en participatie
N.v.t.
6. Vervolg
Op dit moment wordt binnen de USD de effectiviteit onderzocht van de
ingezette uren in de verschillende stadia en vormen van handhaven. De
bevindingen vanuit het onderzoek worden betrokken in het opstellen van een
meerjarig handhavingsplan, waarbij doelen, werkwijze en organisatie voor
meerdere jaren worden bepaald. U wordt in Q4 van 2022 nader geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Maurits Voorhorst
Gemeentesecretaris

De heer H. Ter Heegde
Burgemeester
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