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Gemeente Bergen op Zoom 

Postbus 35 

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Controles op zorgaanbieders 

 

 

Geachte College, 

 

GBWP is geschrokken van het bericht van RTL-nieuws over gemeenten die zorgrapporten 

geheimhouden en daarmee ook misstanden bij zorgaanbieders en vermoedens van fraude. In het 

artikel wordt gesteld dat als gemeenten dergelijke zaken ontdekken bij zorgaanbieders van 

dagbesteding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg, dat zij dat geheimhouden voor hun inwoners. Zo 

kan het dus gebeuren dat burgers ergens aankloppen voor hulp terwijl de gemeente allang weet dat 

er vermoedens van fraude zijn of de zorg beneden de maat is.  GBWP is benieuwd wat de keuze van 

onze gemeente is qua openbaarheid/transparantie qua zorgrapporten en welke controles er door 

Bergen op Zoom uitgevoerd worden onder zorgaanbieders. 

 

Vernietigende inspectierapporten worden niet, ook niet in het algemeen of geanonimiseerd, naar 

buiten gebracht via de media of naar inwoners. Dat is ook nog geen wettelijke verplichting. 

Gemeenten willen voorzichtig omgaan met gevoelige informatie en bedrijfsgegevens. Dat siert hen 

aan de ene kant wel, maar zorgt ook voor een gigantisch dilemma als het de burgers betreft.  

Het gaat hier om de zorg voor kwetsbare mensen die daarvan afhankelijk zijn. Zij krijgen niet de zorg 

die ze nodig hebben. In geval van fraude wordt er gespeeld met gemeentegeld en dat is in zorgland 

al schaars genoeg. Voor GBWP zijn dit zaken die bestreden moeten worden. 

 

Gemeenten gaan over de zorggelden en moeten controleren op de juistheid en kwaliteit van de 

ingezette zorg en of de kosten in relatie staan tot de behandeling. GBWP vindt dat dit 

controleerbaar, meetbaar, duidelijk en zo transparant mogelijk moet zijn.  

Over het belang van het uitvoeren van controles valt volgens GBWP niet te twisten.  

Meten is weten. Fraude is uit den boze, zowel door inwoners als door zorgaanbieders.  

 

 

Bijlagen bij deze brief ter informatie:  

 Link naar het RTL bericht in de brief: 

o https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5311399/zorg-inspectie-gemeente-

wmo-dubieus-zorgfraude-jeugdzorg-geheime 

  Link naar het WMO-rapport: 

o https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2021/12/13/wmo-toezicht-2020 

https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5311399/zorg-inspectie-gemeente-wmo-dubieus-zorgfraude-jeugdzorg-geheime
https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5311399/zorg-inspectie-gemeente-wmo-dubieus-zorgfraude-jeugdzorg-geheime
https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2021/12/13/wmo-toezicht-2020
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Op grond van artikel 34 van ons regelement van orde stellen wij de volgende vragen: 

1. Worden er binnen de gemeente Bergen op Zoom controles uitgevoerd op zorgaanbieders? 

2. Maakt de gemeente Bergen op Zoom de bevindingen uit die rapporten openbaar? Doet u dat 

altijd, soms of nooit? Zo ja, wanneer wel en naar welke partijen? Zo nee, waarom niet?  

3. Laat de gemeente algemene of specifieke inspecties uitvoeren op zorgaanbieders? Zo ja, hoe 

vaak en met welke doelstelling?  

4. Beschikt de gemeente over een eigen controleur of wordt dat uitgevoerd door externen? 

5. Wat doet de gemeente Bergen op Zoom met inspecties op de zorg die uitgevoerd worden? 

Wat doet u daar intern mee?   

6. Op welke manier worden bevindingen over de kwaliteit van de zorg gedeeld met de burgers, 

zodat zij een goede keuze kunnen maken?  

7. Is er een goed beeld van de kosten in verhouding tot de geboden zorg en is daarmee ook 

inzichtelijk of de doelstelling behaald of haalbaar is? 

 Zijn er gevallen bekend van onnodig/ kunstmatig opschalen van zorg om meer zorggelden te 

verkrijgen? Worden er controles uitgevoerd op casusduur en noodzaak? 

 

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Betsy de Kock    Souhail Soutou      

    

Raadslid GBWP    Raadslid GBWP  

 

 

 


