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Geacht College,
Bij deze geven wij het gevraagde advies van de participatieraad m.b.t. bovengenoemde concept
nota.
1.

2.

3.

4.

Aansluiting bij IKZ wordt ondersteund door de participatieraad, maar zij vindt deze
onvoldoende. De participatieraad adviseert om de accountant van de gemeente eens
per kwartaal, op een nader uit te werken wijze, controle te laten doen op betalingen in
het Sociaal Domein van de gemeente.
De in te zetten capaciteit van 2 fte wordt door de participatieraad ondersteund. Indien
blijkt dat er lopende het traject sprake is van ondercapaciteit ziet de participatieraad
graag dat tussentijds de capaciteit zo spoedig mogelijk (tijdelijk) wordt uitgebreid om
te voorkomen dat fraudezaken niet worden onderzocht en de situatie kan voortduren
en het geld niet op de bestemde plek terecht komt. Wij vinden het van belang dat
tijdens deze pilotfase alle zaken daadwerkelijk worden opgepakt. Dit ook als signaal
naar de burgers.
Tegenover het vorige punt adviseert de participatieraad om de handhavers in tijdelijke
dienst te benoemen voor het geval dat bij de evaluatie blijkt dat sprake is van
overcapaciteit.
Wij adviseren een ervaren casemanager of categoriemanager van de gemeente als
achterwacht voor de handhaver(s) op de achtergrond mee te laten lopen om zodoende
ervaring en informatie uit te wisselen.

Met betrekking tot de specifiek aan de participatieraad gevraagde advisering het volgende:
De participatieraad adviseert om bij de start van de pilot hiervan melding te maken op de
website van de gemeente en in de Informeer. De Participatieraad adviseert voorts om
halfjaarlijks in voornoemde media de resultaten van de fraudebestrijding te publiceren. De
participatieraad verwacht dat hier een preventieve werking van uit zal gaan.
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De participatieraadraad adviseert om bij elke publicatie de meldpunten onder de aandacht van
de lezers te brengen.
Zoals eerder vermeld ondersteunen we aansluiting bij IKZ maar voor fraudemeldingen
adviseren we om ook te verwijzen naar “meld misdaad anoniem”.
In de concept nota staat dat in de afgelopen jaren 23 fraudemeldingen zijn geregistreerd.
Voortzetten van deze meldprocedure lijkt dus gewenst.
De participatieraad is positief over het feit dat allen die zorg ontvangen binnen het sociaal
domein en alle zorgaanbieders mondeling en schriftelijk geïnformeerd worden over de aanpak,
de te nemen maatregelen, het meldpunt en de procedures voor de melding. De participatieraad
adviseert om dit jaarlijks te herhalen.
De participatieraad ondersteunt het onderscheid dat gemaakt wordt in het aanpakken van
fraude en het optreden bij (per ongeluk) gemaakte fouten.

Met vriendelijke groeten,

G. Hille
Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer
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