
Zaak- en documentnummer: Z.071442 / D.822348

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

?iS\ 
^0pp00p-^0 |_jU 1201^ Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5. 1270 AA Hulzen 

14 035 F (035) 528 14 15 E gemeente@hulzen.nl www.huizen.nl 

Gemeenteraad Huizen 
Postbus 5 
1270 AA Huizen 

Onderwerp: Raadsvragen Uw brief van : Nummer 
handhavingsbeleid ( ^ 

Ons kenmerk : ont/bol Toestel nr : 

Huizen : 3 O NOV. 2018 Uw kenmerk : Bijlagen ; 

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden. 

Geachte Raadsleden, 

Naar aanleiding van berichten in de media dat sommige bijstandsgerechtigden bezittingen in het 
buitenland hebben, die niet worden opgegeven bij de aanvraag en tijdens de bijstandverlening, heeft de 
heer R. de Bruijn van de Fractie Leefbaar Huizen schriftelijk vragen gesteld aan het college, over het 
handhavingsbeleid. De vragen worden hieronder beantwoord. 

Vraagl: Op welke wijze heeft u de bestrijding van fraude met uitkeringen georganiseerd? 
Er zijn twee fraudepreventiemedewerkers in dienst van de Gemeente Huizen. Zij screenen de 
uitkeringsaanvragen en verrichten fraudeonderzoeken. Daarnaast voert de Regionale Sociale Recherche 
Gooi en Vechtstreek ook fraudeonderzoeken uit voor de Gemeente Huizen. 

Vraag 2: 
Is er handhavingsbeleid voor de bestrijding van fraude met uitkeringen, en zo Ja, wat houdt dat 
in? 
Het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd op grond van de volgende instrumenten 

1. Preventie en Beschermingsplan 2018-2020. In dit uitvoeringsplan is het uitgangspunt dat fraude 
met uitkeringen niet acceptabel is. 

2. Heronderzoekspian 2018-2020. Dit plan is de basis voor de rechtmatigheidsonderzoeken binnen 
de Participatiewet. 

3. Fraude protocollen. Richting gevende protocollen voor de uitvoering van 
rechtmatigheidsonderzoeken en fraudeonderzoeken. 

4. Signaal sturing. Via het inlichtingenbureau worden fraudesignalen ontvangen uit diverse 
bronnen. Deze signalen worden altijd onderzocht. 

5. Deelname aan incidentele themacontroles. 
6. Consulenten worden geschoold in fraudealertheid. 
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Vraag 3: Hoeveel gevallen van geconstateerde fraude zijn er over de periode 2014 tot en met 
heden jaarlijks in Huizen geweest? 
Zie bijlage. 

Vraag 4: Bent u bekend met het voornemen van het ministerie om te komen met een handleiding 
en verwacht u dat dat zai leiden tot een aanpassing van het huidige handhavingsbeleid? 
Ja, het is bekend dat het ministerie een handleiding ontwikkelt. Als de inhoud bekend is zullen we 
onderzoeken of dit moet leiden tot aanpassing van het huidige handhavingsbeleid 

Hoogachtend, 

rgemeester en wethouders. 

.J. Veldhuisen 
eentesecretaris 

Drs. K.S. Heldor 
burgemeester 
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2014 Fraudeonderzoek sociale recherche fraude geconstateerd fraude bedrag 

vermogen buitenland lx € 156.000 

overig* 6x € 166.144 

Fraudeonderzoek fr.prev. medewerkers 

vermogen buitenland lx € 103.430 

2015 Fraudeonderzoek sociale recherche fraude geconstateerd fraude bedrag 

vermogen buitenland Ox €0,00 

overig 5x € 118.019 

Fraudeonderzoek fr.prev. medewerkers 

overig 7x € 33.486 

2016 Fraudeonderzoek sociale recherche fraude geconstateerd fraude bedrag 

vermogen buitenland Ox €0,00 

overig 3x €50.223 

Fraudeonderzoek fr.prev. medewerkers 

overig 13x €47.338 

2017 Fraudeonderzoek sociale recherche fraude geconstateerd fraude bedrag 

vermogen buitenland Ox €0,00 

overig 4x €200.134 

Fraudeonderzoek fr.prev. medewerkers 
overig 6x € 18.055 

2018 resultaten nog niet beschikbaar 

* zoals 3v. Samenlevingsfraude, inkomen uit zwart werk 



 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
 
 

Huizen, 31 oktober 2018 
 
Onderwerp: raadsvragen over handhavingsbeleid 
 
 
Geacht college, 
 
 
Naar aanleiding van berichten in de media dat allochtone bijstandsontvangers verborgen 
bezittingen hebben, zoals een huis in het buitenland, gaat het ministerie van sociale zaken 
onderzoeken hoe de wet aangepast kan worden om beter te handhaven. Het ministerie 
werkt aan een handreiking om het handhavingsbeleid en de uitvoering ervan verder te 
verbeteren. Deze is naar verwachting in het najaar klaar. 
 
Naar aanleiding hiervan heb ik op grond van artikel 47 van het “reglement van orde voor de 
vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad” de volgende vragen aan u. 
 
1. Op welke wijze heeft u de bestrijding van fraude met uitkeringen georganiseerd? 
2. Is er een handhavingsbeleid voor de bestrijding van fraude met uitkeringen, en zo ja, wat 

houdt dat in? 
3. Hoeveel gevallen van geconstateerde fraude zijn er over de periode 2014 tot en met 

heden jaarlijks in Huizen geweest? 
4. Bent u bekend met het voornemen van het ministerie om te komen met een handleiding 

en verwacht u dat dat zal leiden tot een aanpassing van het huidige handhavingsbeleid? 
 
Een schriftelijk antwoord op mijn vragen zie ik graag van u tegemoet. 
 
 
Rik de Bruijn 
Fractie Leefbaar Huizen 


