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Hoewel gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van zorgfraude in 
het Sociaal Domein, geeft de gemeente Vijfheerenlanden hier nog nauwelijks feitelijk 
invulling aan. De gemeente Vijfheerenlanden zet in de organisatie op dit moment wel de 
eerste voorzichtige stappen om zorgfraude tegen te gaan. Dat constateert de rekenkamer 
in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Weerbaar tegen zorgfraude’.  
 
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de gemeente in haar beleid en 
uitvoering voldoende waarborgen heeft ingebouwd om het risico op zorgfraude effectief 
tegen te gaan. Aanleiding is de landelijke schatting dat tussen de 3 en 10% van het totale 
budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet wegvloeit naar fraude. 
Toegepast op de gemeente Vijfheerenlanden betekent dat een geschat bedrag variërend van 
€ 0,8 tot € 2,6 miljoen euro dat ieder jaar verloren gaat voor zorg aan inwoners en terecht 
komt bij frauderende zorgaanbieders.  Uit landelijk (wetenschappelijk en journalistiek) 
onderzoek blijkt ook dat achter deze cijfers veel menselijk leed schuil gaat. Frauduleuze 
zorgaanbieders onthouden immers zorg en ondersteuning aan (veelal) kwetsbare mensen. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat georganiseerde criminaliteit steeds makkelijker zijn weg 
vindt naar de gemeentelijke zorgbudgetten. Zorgfraude gaat dan gepaard met uitbuiting, 
bedreiging en doelbewuste sociale isolatie. Het landelijke beeld laat zien dat het belangrijk is 
om werkelijk invulling te geven aan de wettelijke taak om toezicht te houden op de 
rechtmatigheid van de zorguitgaven in het Sociaal Domein.   
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Vijfheerenlanden nog nauwelijks is 
toegekomen aan het feitelijk uitoefenen van rechtmatigheidstoezicht bij zorgaanbieders. 
Ook is er binnen de gemeente nog geen gedeelde cultuur gericht op preventie en bestrijding 
van zorgfraude. De gemeente spant zich momenteel wel in om de organisatie van het 
rechtmatigheidstoezicht en de bestrijding van zorgfraude voorzichtig vorm te geven. 
Hiervoor werkt men samen met andere gemeenten in de regio.  
 
De Rekenkamer constateert verder dat de besluitvorming in de regio erg veel tijd kost en 
een zekere rem geeft op het vrijmaken van middelen voor het rechtmatigheidstoezicht. Het 
blijkt lastig om alle gemeenten op een lijn te krijgen. 
 
Naar aanleiding van het onderzoek doet de Rekenkamer 8 aanbevelingen om het tegengaan 
van zorgfraude door de gemeente te versnellen en verbeteren. 
--------------------------------------------- 
Noot voor de redactie: het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de website van de 
gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Rob Paulussen (06-25310696) 
of Jolanda Versteegh (06-55491643), beiden lid-onderzoeker van de Rekenkamer 
Vijfheerenlanden. 


