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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen zorgfraude 3544887  14 februari 2023 

Geachte mevrouw Nijhof, 

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 

 

In uw brief van 23 januari ’23 vraagt u naar aanleiding van een krantenbericht opnieuw aandacht 
voor zorgfraude en spreekt u uw zorg uit over de veiligheid van de cliënten van deze zorgbureaus. 

 
In mei 2021 hebben wij ook vragen van uw fractie beantwoord over dit bureau DKB. 

Wij hebben u toen geschreven dat de Hengelose toezichthouders in 2019 bij het RIEC (Regionaal 
Informatie en Expertisecentrum) de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) gemeld hebben dat 
er signalen waren dat de kwaliteit bij DKB Thuiszorg niet op orde was. Op dat moment waren er 

overigens al geen Hengelose cliënten meer die hun zorg inkochten bij DKB.  
 

U stelt ons deze keer de volgende vragen. 
 

1. Is het college bekent met het artikel? 
Ja ook wij hebben het bericht in de krant gezien. 

 
2. Kan het college duiden hoe het mogelijk is dat er in een zorgbureau ongeschoold personeel 

aan het werk is, zonder enige controle? 
Op het moment dat wij als gemeenten een contract aangaan met een zorgaanbieder worden er 

diverse eisen gesteld. Daar horen ook de eisen met betrekking tot opleiding en diploma’s van de 
medewerkers bij. Deze check is schriftelijk. Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden 

zorgaanbieders steekproefsgewijs en op basis van signalen gecontroleerd en zodra we signalen 
krijgen dat de zorgaanbieder zich niet aan de afspraken houdt treffen we maatregelen. 

 
3. Is het college bekent met het feit dat zorgdiploma’s, zelfs geregistreerd, gewoon via het 

internet te koop zijn? 
Dat is bekend. Als college beschikken we echter niet over de mogelijkheden hier iets tegen te 

doen.  
 

4. Is het college het met PVV Hengelo eens dat er met grote spoed een controlesysteem moet 
komen, dat moet voorkomen dat dit zich herhaald en waar medewerkers streng getoetst worden 
op de vereiste diploma’s om voor een zorgbureau te kunnen en mogen werken? 

Wij zijn het zeker met u eens dat voorkomen moet worden dat een zorgpartij ongeschoold 
personeel inzet en zoeken samen met de Twentse gemeenten naar een manier om dat te 

voorkomen en tegen te gaan. Een uitvoerbare en betaalbare oplossing is er nog niet. 
 

5. Kan het college toezeggen op korte termijn met een eerste opzet te komen om dergelijke fraude 
te voorkomen en inzichtelijk te krijgen? 
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Hengelo participeert actief in de regionale samenwerking rond aanpak zorgfraude. Die aanpak kent 

diverse componenten waarvan er één gericht is op het toetsen aan de kwaliteitseisen voordat we 
een contract sluiten en op het inrichten van het toezicht gedurende de looptijd van de contracten.  

 
Indien u behoefte heeft aan een politieke markt over het onderwerp aanpak zorgfraude horen we 

dat graag van u via het presidium. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


