
     10 oktober 2022 

 

Bij deze een aantal vragen over (de bestrijding van) zorgfraude. 

 

1.     Is de wethouder op de hoogte van de risico’s van zorgfraude, zowel bij de 
PGB’s als bij de gecontracteerde partners? 

  

2.     Is er bij de recente aanbesteding van WMO en Jeugd aan de voorkant (inkoop) 
gekeken naar het verleden van de beoogde partners waar het gaat om zorgfraude 
en onrechtmatigheid maw zijn bij deze aanbestedingen de de kwaliteits- en 
rechtmatigheidseisen aangescherpt en verduidelijkt? 

 

3.     Is er bij de aanbestedingsprocedure voor Jeugd en WMO gebruik gemaakt 
van en risicoscore voor onrechtmatigheid, waarbij de gemeente aan de hand 
van jaarrekeningen van aanbieders inzichtelijk maakt welk risico er bestaat op 
onrechtmatigheid? Denk dan aan onderzoek naar winstpercentage, 
loonkostenratio en de gemiddelde kosten per fte.  

  
4.     Het onderzoek naar zorgfraude in Haarlem is momenteel belegd bij de sociale 
recherche. Geldt dat zowel voor de fraude met PGB’s als de fraude door 
gecontracteerde partners ? 

  

5.     Hoeveel zaken van zorgfraude in Haarlem zijn de afgelopen twee jaar 
geconstateerd? Hoeveel gevallen van PGB fraude betrof het? Hoeveel fraude door 
gecontracteerde partners betrof het? 

  

b. Welke bedragen zijn door Haarlem geinvesteerd in het onderzoek naar 

fraude en wat zijn de opbrengsten als gevolg van dit onderzoek? 

  



6.     Is de wethouder op de hoogte van het rapport ‘Van pionieren naar 
structureren’ dat in mei 2022 is uitgekomen? 

  

7.     Zijn er aanwijzingen dat zorgfraude in Haarlem heeft geleid tot ondermijning? 

  

8.     Is de wethouder bereid om een bijeenkomst te organiseren voor ambtenaren 
en bestuurders waarbij het onderwerp zorgfraude en toezicht centraal zal staan? 

  

  

 Met vriendelijke groet, 

 

Ziggy Klazes 
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