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1. Voorstel 

 Vaststellen van de nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023. 

 

2. Inleiding 

Gemeentelijke regelingen kunnen gevoelig zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Dit is 

bijvoorbeeld het geval als de verplichting om een heffing te betalen of de aanspraak op een 

uitkering of voorziening (en de hoogte en duur daarvan) afhankelijk is van gegevens die mensen 

zelf verstrekken. Daarnaast kunnen gemeentelijke medewerkers in de verleiding komen 

handelingen te verrichten of juist na te laten ten behoeve van persoonlijk gewin. In 

voorgenoemde gevallen kan sprake zijn van fraude. Het is daarom van belang via het nemen 

van maatregelen zoveel mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen en tijdig te 

ontdekken wanneer het wel voorkomt. Deze nota is opgesteld ter sturing en vastlegging van het 

bestaande beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke 

regelingen (hierna: M&O-beleid). Tegelijkertijd biedt het vastleggen van M&O-beleid een kader 

voor toekomstige activiteiten als het gaat om de bestrijding van onder andere fraude en 

misbruik.  

 

De nota M&O betreft een uiteenzetting van het algemene, integrale beleid van de gemeente 

Midden-Groningen inzake de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. De uitwerking van 

het M&O-beleid vindt plaats in de specifieke regelingen en bijbehorende verordeningen en 

processen. Het doel van het M&O-beleid is tweeledig. In eerste instantie is het doel misbruik en 

oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen te voorkomen (preventief beleid). In tweede 

instantie ligt de focus op het achteraf controleren en zo nodig het bijstellen van beleidskaders 

en het repareren of zelfs bestraffen van misbruik en oneigenlijk gebruik (repressief beleid). De 

inzet van beheersmaatregelen en interne controles varieert naar gelang de aard en omvang van 

het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik binnen een proces. M&O-maatregelen worden 

ingezet op basis van een analyse van de risico’s en na afweging van de kosten en de baten. Bij 
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een groot risico worden in het proces extra maatregelen en controles ingebouwd.  

 

In de nota worden een aantal risicogebieden en regelingen beschreven waar misbruik en 

oneigenlijk gebruik een rol spelen. Per risicogebied wordt beargumenteerd aangegeven of er 

sprake is van streng, gematigd of basis M&O beleid. Het betreft de volgende risicogebieden: 

1. verstrekken van subsidies – gematigd M&O beleid 

2. inkomensoverdrachten – streng M&O beleid 

3. verstrekkingen Wmo en Jeugdwet – streng M&O beleid 

4. personeelslasten – basis M&O beleid 

5. inkoop en aanbesteden – gematigd M&O beleid 

6. integriteit inzake relaties – gematigd M&O beleid 

7. belastinginkomsten – gematigd M&O beleid 

8. vergunningverlening en handhaving – gematigd M&O beleid 

In de nota is per risicogebied aangegeven welke bestaande maatregelen er zijn om het risico op 

misbruik en oneigenlijk gebruik te reduceren.   

 

De accountant toetst bij de jaarrekeningcontrole of er sprake is van misbruik en oneigenlijk 

gebruik van regelingen en/of overheidsgelden en of er naar aanleiding van de uitkomsten van 

de interne controle binnen de organisatie de juiste maatregelen zijn getroffen.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Gemeentelijke regelingen kunnen gevoelig zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Om dit te 

voorkomen en te bestrijden is in de nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023 beleid 

geformuleerd 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeenteraad bevoegd om 

beleidsregels vast te stellen. Conform de Financiële verordening 2019 gemeente Midden-

Groningen draagt het college zorg voor het (uitvoerend) beleid en de interne regels voor het 

voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen. 

Met het vaststellen van de nota M&O stelt de gemeenteraad kaders waarbinnen het college de 

uitvoering vorm kan geven. 

 

5. Beoogd effect 

Een kader creëren voor het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk 

gebruik van gemeentelijke regelingen en/of overheidsgelden. De nota M&O is een zogenaamde 

kapstoknotitie; het biedt een kader voor het beleid rond misbruik en oneigenlijk gebruik. De 

specifieke aanpak per beleidsterrein ligt vastgelegd in bestaande regelingen. Deze blijven van 

kracht. 

 

6. Historische context 

Sinds de start van de gemeente Midden-Groningen in 2018 wordt gewerkt aan het op orde 

brengen van de basis. Hiertoe zijn in de managementletter en het rapport van bevindingen die 

door de accountant zijn uitgebracht diverse aanbevelingen gedaan. De voorliggende 

kadernotitie is een follow-up van de aanbeveling om beleid op te stellen op het gebied van 
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misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en/of overheidsgelden binnen de 

gemeente Midden-Groningen.  

 

7. Argumenten 

1. De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) adviseert gemeenten een 

kadernota M&O op te stellen.  

2. Onze accountant heeft de aanbeveling gedaan om beleid op te stellen op het gebied van 

misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en/of overheidsgelden.  

3. In de bijgevoegde nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023 creëren we een kader 

voor het beleid rond het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en/of overheidsgelden. Een helder M&O 

beleid draagt bij aan een goede interne beheersing en aan het in control zijn van de 

organisatie. De uitwerking van het M&O-beleid vindt plaats in de specifieke regelingen en 

bijbehorende verordeningen en processen. De verwijzing naar specifieke regelingen en 

bijbehorende verordeningen per beleidsterrein is opgenomen in de nota. 

 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

- 

 

9. Financiële paragraaf 

-   

 

10. Communicatie 

Er wordt een plan opgesteld voor interne en externe communicatie over dit onderwerp, 

waaronder informatie voor het gemeentelijk intranet en de website. Na vaststelling wordt de 

nota bekend gemaakt in beknopte vorm, op grond van artikel 3.42 lid 2 Awb.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

- Conform de Financiële verordening 2019 gemeente Midden-Groningen draagt het college 

zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van een aantal bedrijfsonderdelen op misbruik en 

oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen (art 22, lid i).  

- Om te waarborgen dat het M&O-beleid aansluit op actuele wetgeving en ervaringen met 

maatregelen en controles, is de intentie deze nota minimaal eens in de vier jaar te 

vernieuwen.  

- Vanaf 2020 wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening gerapporteerd over 

misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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