
 

 

Vaststelling nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023 
 
Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de raad op 27 februari 2020 de nota 
misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023 vastgesteld.  

 

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. 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 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 

 

Op grond van artikel 8:3 Awb is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk. 

De nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2020-2023 treedt in werking de dag na bekendmaking. 
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