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Inleiding 
Recent zijn er artikelen in de media verschenen over extreme winsten bij gemeentelijke zorgaanbieders. Er is ook een 
onderzoek gedaan onder gemeenten over het fenomeen door Follow The Money, Pointer en Reporter Radio. 
Binnenlands Bestuur besteedde er recent aandacht aan. 
 
De gemeente Gooise Meren heeft haar zorgtaken uitbesteed aan de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio GV). 
 
Vraag 1 
Beschikt de Regio GV (of individuele, deelnemende gemeenten) over een Toezichthouder Rechtmatigheid? 
Zo ja, is de Toezichthouder in de afgelopen jaren op voorbeelden gestoten die geleid hebben tot vervolgacties? 
 
Antwoord 
Voor Wmo: 
De toezichthouder (rechtmatigheid) voor Wmo is belegd bij de Sociale Recherche Regio Gooi- en Vechtsteek. Dit is een 
wettelijke verplichting vanuit de Wmo, en vastgelegd in onze Verordening Wmo 2019. Daarnaast zijn er  
fraudepreventiemedewerkers bij de gemeente Gooise Meren. 
 
Voor Jeugd: 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid houden in het kader van de Jeugdwet toezicht 
op de kwaliteit van de jeugdhulp. Zij houden géén toezicht op de rechtmatigheid van de geboden jeugdhulp. De Jeugdwet 
verplicht de gemeente om bij verordening regels te stellen om mis- of oneigenlijk gebruik van voorzieningen o.g.v. de 
Jeugdwet te bestrijden. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van jeugdhulp en het toezicht hierop ligt dus bij de 
gemeente. Voor Jeugd is in onze Verordening Jeugdhulp 2019 vastgelegd dat op grond van titel 5.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht het college personen kan aanwijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de 
rechtmatigheid. De sociale recherche en de fraudepreventiemedewerkers zijn inmiddels geselecteerd en zullen als 
toezichthouders (rechtmatigheid) Jeugdwet worden aangesteld, via een collegebesluit in deze maand januari. 
 
In de zorgwetten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet zijn geen bepalingen opgenomen over het 
opstellen van een handhavingsplan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst er op dat ook deze wetten 
risico’s kennen op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik. Er gaat immers veel geld in om. In dit kader is het lokale  
Handhavingsplan maatwerkvoorzieningen sociaal domein gemeente Gooise Meren 2019 verbreed met 
handhavingselementen van de zorgwetten, zodat de Uitvoeringsdienst Sociaal domein (USD) werkt vanuit één integraal 
handhavingsplan. Hierover bent u geïnformeerd in de Raadsmededeling van 6 augustus 2019 (1514137) waarbij destijds  
voornoemd handhavingsplan als bijlage was toegevoegd.  
 
Ten aanzien van de regionaal gecontracteerde aanbieders wordt vanuit de afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio 
doorlopend onderzoek gedaan naar naleving van de contractuele afspraken t.a.v. rechtmatigheid en kwaliteit op basis van 
onder meer informatie en signalen vanuit inwoners, consulenten, aanbieders, contractmanagementgesprekken, 
accountantscontrole, declaratie-informatie, jaarstukken van aanbieders etc. Indien er aantoonbaar sprake is van het 
verkrijgen van middelen op onrechtmatige wijze bijvoorbeeld door fraude of het niet nakomen van de contractuele afspraken 
worden maatregelen getroffen. Deze maatregelen kunnen variëren van (financiële) sancties tot en met het ontbinden van de 
lopende overeenkomst. De afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio werkt daarin o.a. samen met de toezichthouder 
kwaliteit, de toezichthouders rechtmatigheid en de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd. 
 
Vraag 2 
Is er momenteel sprake van lopende zaken (onderzoeken of vervolgacties) naar zorgaanbieders voor de Regio GV in verband 
met signalen over extreme winsten? 
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Antwoord 
Er lopen meerdere onderzoeken in de Regio bij de sociale recherche. Er loopt 1 onderzoek naar een zorginstelling die 
vermoedelijk fraudeert in Gooise Meren en Hilversum (WMO- Jeugd en WLZ).  De sociale recherche en de fraudepreventie- 
medewerker van Gooise Meren werken samen aan dit onderzoek.  
 
De afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio onderzoekt en controleert bij alle gecontracteerde aanbieders wat de 
verklaring(en) is (zijn) van eventuele hoge winstmarges. Daarbij wordt ook onderzocht wat de bestemming van deze 
winstmarges is en of er maatregelen noodzakelijk zijn. De Regio Gooi en Vechtstreek deelt de uitkomsten van de controles in 
een totaalrapport met de regiogemeenten. 
 
Vraag 3 
Beschikt de Regio GV over het financieel beeld van de zorgaanbieders en hun ultieme begunstigde eigenaren? Zo ja, kan deze 
informatie - vertrouwelijk - gedeeld worden? 
 
Antwoord 
In de beantwoording gaan we er vanuit dat u de genoemde onderzoeken onder vraag 2 bedoeld. 
Als er fraudegevallen zijn met een grote maatschappelijke impact of grote financiële consequenties dan zal de gemeenteraad 
geïnformeerd worden en van relevante informatie worden voorzien. De informatie zal afhankelijk zijn van de fraudezaak. In 
ieder geval zullen we de raad informeren over hoe en waarover de betrokken inwoners zijn geïnformeerd. Financiële en 
bedrijfsgevoelige informatie wordt niet gedeeld met uw gemeenteraad, vanwege het marktbelang van betreffende 
zorgaanbieder(s), en evenmin informatie raakt aan de privacy van betrokkene(n). 
Vanuit het gezamenlijke onderzoek Gooise Meren en Hilversum komt mogelijk een fraudebedrag naar voren. Vanuit het 
zorgkantoor (WLZ) komt er mogelijk ook een fraudebedrag. Nadat dit onderzoek is afgerond zal besloten worden of dit 
dossier naar Justitie overgeheveld moet worden.  
 
 


