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Geachte leden van de Participatieraad,

Wij danken u voor het advies over het concept nota 'Pilot intensivering handhaving Wmo en 
Jeugdwet en 2e wijziging Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019'. Wij 
stellen het op prijs dat u onze ambities in het voorkomen, signaleren en bestrijden van fraude 
en fouten in de Wmo en de Jeugdwet ondersteunt. Hierbij ontvangt u onze reactie op uw 
advies.

Algemeen advies
1. 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.

Wij waarderen uw advies met betrekking tot de aansluiting bij het Informatie Knooppunt 
Zorgfraude (IKZ) ondersteunt. U wenst verder dat een onafhankelijke partij (controlerende 
accountant) eens per kwartaal een oordeel velt over de uitgaven in het sociaal domein. De door 
u bedoelde controle vindt reeds plaats in het reguliere controleproces door de accountant en 
de verbijzonderde interne controle. Fraude-alertheid en -bestrijding is een vast onderwerp van 
gesprek met de accountant, die hierop controleert.

2. 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.
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3. 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.

4. 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.

Wij begrijpen dat u een signaal aan de inwoners wilt uitdragen, dat hun meldingen serieus 
worden genomen en er acties op volgen. De handhavers zullen op alle ontvangen signalen een 
vooronderzoek uitvoeren om de relevantie en urgentie van de signalen in te kunnen schatten. 
Op basis daarvan vindt een prioritering plaats voor het uitvoeren van de diepgaande 
onderzoeken.

Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoe veel signalen wij gedurende de pilot zullen 
ontvangen. Omdat fraude en fouten in de Wmo en de Jeugdwet zeer uiteenlopende 
onderwerpen en vormen kunnen betreffen, is het moeilijk te ramen hoe veel tijd de 
onderzoeken in beslag nemen. 2 fte handhavers voor deze pilot is daarom de initiële capaciteit. 
Als in de praktijk blijkt dat dit niet aansluit bij de behoefte aan handhaving, onderzoeken wij de 
mogelijkheden tot een aanpassing van de capaciteit. Aan de hand van de ervaring die in de pilot 
wordt opgedaan kunnen wij een gefundeerde inschatting maken voor het aantal fte dat op 
structurele basis nodig is voor deze taak.

Bij de organisatie en uitvoering van de pilot wordt inderdaad de kennis van verschillende 
professionals in het sociaal domein gebundeld en ervaring uitgewisseld. Op deze manier kunnen 
wij de deskundigheid van de betrokkenen waarborgen.

Specifiek aan de Participatieraad gevraagd advies
U geeft voorts advies over de communicatie en de mogelijkheden tot het maken van meldingen. 
Dit zijn waardevolle aanvullingen. In het bijzonder nemen wij uw advies over om halfjaarlijks de 
resultaten van de fraudebestrijding te publiceren, met het doel om fraude en fouten te 
voorkomen. Door de ervaringen die wij hiermee in het kader van bijstandsfraude hebben 
gemaakt, hebben wij ervaren dat van zulke publicatie een preventieve werking uitgaat. Wij 
volgen daarmee uw advies om niet alleen aan het begin van de pilot over fraude en 
meidmogelijkheden voor fraude en fouten te communiceren, maar ook gedurende de pilot 
aandacht hieraan te besteden. Daarbij zullen wij ook ingaan op de meldpunten voor fraude.

U raadt ons verder aan voor het melden van fraudesignalen ook te verwijzen naar "meld 
misdaad anoniem". Bij het platform "meld misdaad anoniem" kan informatie over (ernstige) 
criminaliteit gemeld worden. Daaronder hoort ook het melden van fraude met belasting, sociale 
premies of uitkering. Wij onderschrijven volledig dat anoniem melden van een fraudesignaal 
mogelijk moet zijn. Bij de gemeente is dit reeds gedeeltelijk mogelijk. Daarnaast nemen wij uw 
advies om te verwijzen naar "meld misdaad anoniem" over.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de burgemeester,

M/irjjl
Marianne Schuurmans-WijdevenUT/


