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Postbus 18   
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over uitbuiting  3520420  20 december 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

De PVV Hengelo heeft schriftelijke vragen gesteld over het nieuwsitem op RTV Oost over 
een “vrijwel blinde Hengelose die jarenlang werd uitgebuit door drugsverslaafde 

vriendin”.  
Onderstaand voor zover mogelijk de antwoorden op de gestelde vragen. 
 
Antwoorden op de gestelde vragen; 
 

Algemeen antwoord: 
De vragen zijn op 28 november ontvangen door het college.  
In algemene zin geldt dat we niet ingaan op individuele casuïstiek. Met dat als 
uitgangspunt kunnen we u de volgende antwoorden geven. 

 
1. Is en was het college op de hoogte dat Paula tegen haar wil al 6 jaar werd 

vastgehouden in haar eigen huis? 
 
De gemeente Hengelo is in december 2021 op de hoogte gesteld door de 

betrokken organisatie over de situatie.  
 

2. Zijn er bij de gemeente Hengelo klachten of meldingen over de fraude van PGB 
binnengekomen, door familie, vrienden, de buurvrouw, mantelzorgers van Paula? 

 
Nee. Dit omdat het een PGB indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
betreft. Daar heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid in (maar het 
Zorgkantoor).   

 
3. Is het college het met de PVV Hengelo eens dat er bijvoorbeeld een reguliere, 

fysieke controle uitgevoerd zou moeten worden om dit soort fraude en misstanden 
op tijd op te sporen? 
 

Het betreft in deze casus een PGB indicatie vanuit de WLZ en niet vanuit de Wmo. 
Daar heeft de gemeente geen verantwoordelijkheid in (maar het Zorgkantoor).   
 

4. Zowel familie, twee vriendinnen, haar mantelzorgers als de mentor en 

bewindvoerder van het slachtoffer hebben de afgelopen jaren meermaals alarm 
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geslagen bij onder meer Veilig Thuis en het Zorgkantoor van zorgverzekeraar 
Menzis. Hoe is het mogelijk dat hier niets mee is gedaan? 

 
De gemeente Hengelo is in december 2021 op de hoogte gesteld door de 
betrokken organisatie over de situatie.  
Wij weten niet waarom de signalen niet eerder opgepakt zijn. Toen wij op de 

hoogte waren hebben wij het voortouw genomen en de regie op ons genomen. 
  

5. Worden de verantwoordelijke personen die op de hoogte waren en niets met deze 
ernstige meldingen hebben gedaan op het matje geroepen en onmiddellijk 
ontslagen? 

 
Hoe om te gaan met de verantwoordelijke personen is een aangelegenheid voor 
de organisatie die daar verantwoordelijk voor zijn. 
 

6. Gaat het college een onderzoek instellen naar deze zeer kwalijke gebeurtenis waar 
vooral veilig Thuis geen gehoor heeft gegeven en Paula jaren langer in haar eigen 
huis gevangen is gehouden dan nodig was? 
 

De situatie is nu doorbroken maar de borging voor een veilige toekomst voor 
betrokkene is nog in volle gang. Dat heeft nu prioriteit. We gaan deze casus met 
direct betrokken partijen, waaronder Veilig Thuis, in de nabije toekomst 
evalueren. In de toekomst willen wij eerder betrokken worden.  
 

7. Paula is in een zeer slechte toestand, verwaarloosd en sterk vermagerd door de 
politie uit haar woning bevrijd. Wat gaat het college doen om Paula te helpen, op 

welke manier dan ook? 
 
In dit soort casuïstiek heeft de gemeente de rol van regievoerder op het 
nazorgtraject. Deze taak voeren wij nu uit.    

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


