
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 29 november 2021 

Datum antwoord: 7 december 2021 

Onderwerp: Dubieuze zorgaanbieders vervolgvragen 

 

Inleiding 
Ik heb uw antwoorden op mijn eerder verstuurde vragen gelezen. U refereert daar naar de raadsmededeling over hoge 

winsten. Die raadsmededeling is inderdaad heel helder, overigens ook heel zorgelijk. Mijn vragen eind oktober waren 

gestoeld op een ander bericht. Ik herhaal hiermee de eerdere inleiding: RTL berichtte op 29 oktober dat criminelen veel te 

makkelijk over de rug van kwetsbare patiënten een handeltje in de zorg kunnen beginnen om er zelf rijk van te worden. RTL 

Nieuws geeft aan dat er ruim 560 dubieuze zorgaanbieders zijn waar een groot risico is op witwassen, fraude en andere 

vormen van criminaliteit. D66 vindt dit een zeer zorgelijk bericht. Zie voor het volledige bericht: 

https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5262080/dubieuze-zorgbedrijven-fraude-ondermijning-witwassen 

 

Mijn schriftelijke vragen gingen dus niet over de raadsmededeling over de hoge winsten maar puur over criminele activiteiten 

van zorgaanbieders. Ik verzoek u om deze vanuit dat licht te beantwoorden: 

 
Vraag 1 

Is het de portefeuillehouder bekend met dit bericht van RTL Nieuws en zo ja, is de portefeuille het met ons eens dat dit een 

zeer zorgelijk bericht is? 

 

Antwoord 

Het college is bekend met het door RTL uitgevoerde onderzoek. Uiteraard is het zorgelijk indien dubieuze zorgaanbieders met 
criminele activiteiten ook in onze Regio zouden zijn gecontracteerd. 
 
Vraag 2 

Is het de portefeuillehouder bekend of er verdenking is op criminele handel van zorgaanbieders in de regio Gooi en 

Vechtstreek en die uitvoering geven aan zorg voor kwetsbare patiënten uit Gooise Meren? 

 

Antwoord 

Momenteel is er geen concrete verdenking op criminele handel van een bepaalde zorgaanbieder in de Regio Gooi en 

Vechtstreek, die ook uitvoering geeft aan de zorg voor kwetsbare cliënten Jeugdzorg en/of maatschappelijke ondersteuning 

uit Gooise Meren. Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek screent de gecontracteerde organisaties, in 

samenspraak met de toezichthouder Wmo en waar nodig met de sociale recherche, medewerkers Openbare Orde en 

Veiligheid, politie en het  Zorg- en Veiligheidshuis, in het reguliere contractmanagement. Op basis van deze reguliere 

screening is geen concrete verdenking ontstaan.  

 

Vraag 3 

Indien ja op vraag 2, hoe gaat de regio Gooi en Vechtstreek hierop handelen en hoe gaat u de raad informeren? Indien nee op 

vraag 2, hoe gaat u preventief handelen dat dergelijke malafide bureaus niet uitvoering geven aan de zorg voor onze 

kwetsbare inwoners?   

 

Antwoord 

Wij zetten in op preventief toezicht en handhaving vanuit daadkrachtig contractmanagement door Inkoop en 

Contractbeheer. Mocht uit het reguliere actieve contractmanagement alsnog een verdenking ontstaan dat er bij een 

aanbieder sprake is van onrechtmatigheden/criminele activiteiten dan gaan wij handhaven. Wij zullen dan ook de 

gemeenteraad informeren op een manier dat dit eventueel (strafrechtelijk) onderzoek niet schaadt. 

https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5262080/dubieuze-zorgbedrijven-fraude-ondermijning-witwassen

