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Beste raadsleden en duoburgerleden ,
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning(Wmo) 2015 is het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het
toezicht en de handhaving op de uitvoering van de relevante bepalingen uit de Wmo 2015 en de verordening. De
bepalingen waar vooral toezicht op moet worden gehouden zijn de artikelen (11 en 12) van de verordening (PGBtoekenning), de artikelen 13 en 14 van de verordening (toekenning maatwerkvoorzieningen), artikel 15 van de
verordening en artikel 2.1.3 a t/m c en artikel 3.1 van de Wmo 2015 (kwaliteitseisen Wmo).
Daarnaast leidt de decentralisaties in het sociaal domein tot grote veranderingen in de manier van werken van
gemeenten. Gemeenten hebben nieuwe taken gekregen die ze moeten uitvoeren met minder geld dan hier voorheen
voor beschikbaar was. Tegelijkertijd geven gemeenten sinds de decentralisaties veel meer gemeenschapsgeld uit dan
vroeger. Het belang van rechtmatigheid is daarmee navenant toegenomen. In de transitiefase lag de nadruk op het
organiseren van de nieuwe taken. Nu de uitvoering op stoom is, komt bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2015 handhaven en naleving steeds meer in beeld. Bij de Participatiewet was dit al het geval vanuit de oude situatie met
de Wet werk en bijstand (Wwb).
Steeds vaker komen er bij het Lokaal Informatie Plein (LIP) signalen binnen met betrekking tot Wmo over zorgbureau’s
die niet de zorg leveren waarvoor de voorziening is toegekend en in sommige gevallen misbruik wordt gemaakt van de
cliënt (ondermijning). De veelal kwetsbare cliënt moet beschermd worden tegen malafide zorgbureau’s. Ondermijning
moet worden tegen gegaan. Vanwege gebrek aan capaciteit en een gedegen werkproces (in de keten) wordt nu alleen
gereageerd op signalen die wij ontvangen. Ingezet moet gaan worden op preventie van fraude. Dit kan alleen door hier
prioriteit aan te geven en in samenwerking met de ketenpartners dit op te pakken en hiervoor budget vrij te maken.
Het college heeft onderstaande in het Cupro 2015 opgenomen als actiepunt:
Wij voorkomen, sporen op en bestraffen misbruik en fraude van de sociale zekerheid. We voorkomen door actieve
voorlichting. We sporen op door huisbezoeken en door gegevensbestanden te koppelen en te controleren.
We bestraffen door een zero tolerance-beleid. Dat houdt in dat we altijd geld terugvorderen (bij de frauderende cliënt, bij
de malafide zorgbureaus of indien van toepassing bij beide) en als het mogelijk is een sanctie opleggen.
Het college van burgenmeester en wethouders heeft besloten hiervoor het project aanpak zorgfraude op te starten.
Hiervoor zullen 2 projectleiders worden aangesteld. Doelstelling van dit project is het voorkomen, aanpakken en
handhaven van fraude in de Wmo. Opgeleverd wordt een werkproces dat in de toekomst binnen het gehele sociaal
domein kan worden gebruikt.
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Het project zal in drie fase worden vormgegeven;
Fasel (3e kwartaal 2017)
Projectvoorbereiding
Fase 2 (4e kwartaal 2017)
Onderzoek en voorbereiding
Fase 3 (1e kwartaal 2018)
—»
Uitvoering
De taken met betrekking tot het voorkomen en aanpakken van zorgfraude en ondermijning en het borgen hiervan in de
uitvoering betreft een uitbreiding van taken. Hiermee is bij de decentralisatie in 2015 geen rekening gehouden. Hiervoor
zal extra geld vrijgemaakt moeten worden. Dit zal worden meegenomen in een advies in fase 3 van het project.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

loco-secretaris,

ioco-burgemeester,

Dhr. Th. J.M. Wingens MPA

Dhr. P.A.M. van der Velden

