Platform Sociaal Domein12 december 2019
Bijeenkomstimpressie door Alwin Mussche, wethouder van Staphorst
‘Op 12 december organiseerde VNG Overijssel een bijeenkomst van het
platform Sociaal Domein. Er waren veel minder wethouders aanwezig dan
gebruikelijk bij dit platform. Acht wethouders en een aantal medewerkers van
de VNG waren in Raalte aanwezig bij dit informatieve en inspirerende overleg
met het thema Zorgfraude.
Uiteraard zijn de financiële tekorten, die gemeenten hebben moeten
verwerken in hun begrotingen, niet onbesproken gebleven. Naast de
jeugdbudgetten zien we ook dat het wmo-abonnementstarief een stijging van
de uitgaven in het sociaal domein veroorzaakt. Op verschillende manieren is en wordt hier aandacht
voor gevraagd. Veel wethouders uit Overijssel zijn bijvoorbeeld aanwezig geweest bij het
wetgevingsoverleg Jeugd van de Tweede Kamer.
Vanuit de VNG-commissies worden een aantal actuele ontwikkelingen teruggekoppeld die onlangs
zijn besproken of op de agenda staan. De tegenprestatie in de Participatiewet en de Inburgeringswet
met de beoogde decentralisatie, zijn twee thema’s waar de VNG-commissie onlangs op heeft
geadviseerd. Het is goed dat er Overijsselse bestuurders zijn die in VNG-commissies actief zijn. Er
komen vacatures aan, dus de oproep wordt gedaan om je bij interesse aan te melden bij de VNG en
het Bestuursbureau van VNG Overijssel eveneens in te lichten.
Het onderwerp zorgfraude staat deze bijeenkomst prominent op de agenda. Dennis Kragten van het
VNG Kenniscentrum voor Handhaving en Naleving is aanwezig om ons mee te nemen in wat hij
tegenkomt. Er is een schatting dat we in Nederland jaarlijks 485 miljoen euro (!) schade leiden door
zorgfraude. Geld dat voor de zorg bestemd is, maar dus niet op een juiste wijze wordt besteed.
Handhaving en bestrijding van zorgfraude is niet overal een speerpunt, terwijl het wel om een fors
bedrag gaat. Bij het kenniscentrum zit veel kennis en expertise dat hiervoor ingezet kan worden.
Eugène van Mierlo heeft van de bestrijding van
zorgfraude wel een speerpunt gemaakt in zijn
gemeente Almelo. Eugène geeft aan hoe Almelo dit
heeft aangepakt. Zo is er geïnvesteerd in
contractmanagement door onderzoek te doen naar
de juiste kwaliteitscertificaten, jaarrekeningen,
arbeidsovereenkomsten, etc.. Ook heeft Almelo in de
contracten een integriteitsbepaling verwerkt. Hiermee
wordt vastgelegd dat een aanbieder de laatste vijf
jaar geen strafrechtelijk verleden mag hebben gehad.
Ook in de verordeningen is de integriteitsbepaling
verwerkt. Dit biedt mogelijkheden om in geval van
fraude effectief te handelen.
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Ook Jan Peter van der Sluis, wethouder van de gemeente Kampen heeft ervaringen op het gebied
van zorgfraude. Anya Terpstra, medewerker van Kampen, vertelt over de specifieke problematiek die
in Kampen werd ervaren met zorgwoningen. Kampen zag het afgelopen jaar het aantal zorgwoningen
toenemen. Veel mensen van buiten de regio vestigden zich hierin. Dit ging gepaard met een aantal
effecten: een toename van de uitgaven in het sociaal domein, een toename van het aantal
overlastmeldingen en er was onvoldoende zicht op de kwaliteit van de zorg. Kampen heeft hierop
gehandeld door een halt toe te roepen aan nieuwe zorgwoningen. Daarnaast is een taskforce
opgericht die ook veel directer het gesprek met aanbieders aangaat.
Kortom; de bijeenkomst van het platform sociaal domein was weer informatief, interessant en
inspirerend!’
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