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Onderwerp: Raadsbrief beantwoording schriftelijke vragen onderzoek fraude en slechte zorg 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 30 december hebben wij vragen van de PvdA fractie ontvangen omtrent het artikel in het DvhN 

over fraude en slechte zorg. Middels deze brief willen we deze vragen beantwoorden.  

 

1. Is het college bekend met dit onderzoek door de gemeente Groningen? En zo ja, is het 

college bekend met de uitkomsten van dit onderzoek?  

 

In het artikel wordt gerefereerd aan een onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit. In 

opdracht van het ministerie heeft zij in beeld gebracht hoe de implementatie en de uitvoering van 

het algemene toezicht in de Wmo en Jeugd er landelijk voor staat. Jaarlijks worden er dergelijke 

rapportages uitgebracht. Hiervan zijn wij op de hoogte.  

 

2. Is het college bekend om welke bedrijven het gaat en doen wij als gemeente Midden-

Groningen ook zaken met deze bedrijven?  

3. Wordt de uitkomst van dergelijke onderzoeken ook gedeeld met de RIGG? 

 

De in dit artikel genoemde bedrijven zijn in het onderzoek van Follow the Money aan de orde 

gekomen. Deze bedrijven zijn ons bekend en met een aantal hiervan hebben wij ook een 

contractuele relatie (al dan niet via de RIGG). Hierover hebben we u op 10 september 2019 

geïnformeerd naar aanleiding van de TV uitzending van Pointer. De acties (in samenwerking met 

andere gemeenten) die we hierop hebben uitgezet kunt u vinden in de memo van 10 september (zie 

bijlage). Een aantal zaken zijn inmiddels afgesloten omdat er na onderzoek geen reden tot onrust is 

gebleken. Ook zijn er nog lopende onderzoeken die in het vroege voorjaar afgerond worden. Wij 

zullen u nader informeren over de overall  uitkomsten.  
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4. Doet onze gemeente ook onderzoek naar fraude en slechte zorg?  

 

Ja, wij houden toezicht op de Wmo (inclusief beschermd wonen) en Jeugd. Naar aanleiding van 

signalen doen we vervolgens onderzoek, vooral naar de rechtmatige besteding van zorggeld. En 

indien nodig handhaven we hierop, bijvoorbeeld door contracten te beëindigen.  

 

5. Heeft onze gemeente ook een meldpunt, waar complimenten of misstanden in de zorg 

door onze burgers gemeld kunnen worden?  

 

Meldingen over calamiteit en geweld kunnen via een daarvoor ingericht emailadres 

(calamiteitenwmo@groningen.nl) worden gedaan. Meldingen over PGB’s kunnen bij de SVB (Sociale 

Verzekeringsbank) gedaan worden. We hebben nog geen officieel meldpunt waar signalen van 

fraude of fouten en complimenten gedaan kunnen worden. In de praktijk komen dit soort signalen 

via verschillende kanalen bij ons binnen, bijvoorbeeld via de sociale teams of Bwri. Een officieel 

meldpunt nemen we mee in  de verdere ontwikkeling van het algemene toezicht op de 

rechtmatigheid (Wmo en Jeugd) en de kwaliteit (Wmo).  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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