SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: VVD FRACTIE, Cees Leenders
Datum: 2 december 2012

Onderwerp: Perspublicaties over fraude met persoonsgebonden budgetten
Wijze van beantwoording:
X schriftelijk
Binnen afgesproken termijn!
Aanleiding:
Perspublicaties over fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s)

Vragen:
1. Wat is er bekend binnen de Heemsteedse context over fraude met persoonsgebonden
budgetten?
2. Zijn er of worden er in Heemstede onderzoeken gedaan naar frauduleus handelen met deze
budgetten?
3. Hoe worden in Heemstede ontvangers van persoonsgebonden budgetten gevolgd (ook
informatie over % van gevolgde ontvangers)?
4. Is het College voornemens in deze maatregelen te nemen of voor te bereiden ter verbetering
van de misschien ook in Heemstede noodzakelijke controle naar frauduleus gebruik van deze
budgetten?

Antwoord
Schriftelijke vragen VVD over PGB-gebruik:

Vraag 1
Wat is er bekend binnen de Heemsteedse context over fraude met persoonsgebonden budgetten?
Antwoord:
Binnen Heemstede worden PGB’s verstrekt voor Hulp bij het huishouden en voor overige Wmovoorzieningen (zoals een rolstoel of een vervoersvoorziening). Voor wat betreft de overige Wmovoorzieningen worden de PGB’s in de regel pas uitbetaald na het overleggen van de nota en wordt de
betaling rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier. Fraude is daarmee (zo goed als) uitgesloten.

Voor wat betreft de hulp bij het huishouden wordt er vooraf een geldbedrag uitbetaald waarmee
dienstverlening moet worden ingekocht. Er worden in dit geval geen bedragen overgemaakt aan
kantoren die het budget beheren voor de klanten; ons is niet bekend of individuele cliënten
gebruikmaken van de inzet van kantoren.
Terzijde merken we op dat de recente media-aandacht over fraude met persoonsgebonden budgetten
door kantoren die budget beheren voor cliënten gericht was op PGB’s voor AWBZ-zorg (niet voor de
door gemeenten verstrekte PGB’s voor Wmo-voorzieningen). PGB’s voor AWBZ-zorg betreffen in de
regel aanzienlijk hogere budgetten dan de PGB’s die door de gemeenten worden verstrekt; het beheer
gebruikmaken door klanten van kantoren i.c. voor Wmo-voorzieningen ligt, gelet op de relatief geringe
omvang van de bedragen, in het algemeen gesproken niet in de rede.
Vraag 2
Zijn er of worden er in Heemstede onderzoeken gedaan naar frauduleus handelen met deze
budgetten?
Antwoord:
Ja. In Heemstede wordt jaarlijks een steekproef uitgevoerd onder de ontvangers van een PGB voor
Hulp bij het Huishouden. Deze mensen moeten alle bewijzen overleggen die nodig zijn om de
rechtmatige besteding van het PGB te kunnen beoordelen. Het gaat dan om een contract met de
hulpverlener, bewijsstukken van gewerkte uren en van het uitbetalen van het verstrekte bedrag. Het
betreft hier deels een selecte en deels een aselecte steekproef. Uit deze steekproef komt naar voren
dat er over de jaren 2009 en 2010 in 4% van de gevallen sprake is van onjuist besteed PGB-geld. We
benadrukken hierbij dat hierbij nog geen sprake hoeft te zijn van “fraude” in de zin van bewuste niet
besteding van PGB-gelden aan hulp bij het huishouden. Indien nodig kunnen we de Sociale
Recherche Haarlem inzetten ter opsporing van fraude. Hier is tot op heden echter geen aanleiding
voor geweest.
Vraag 3
Hoe worden in Heemstede ontvangers van persoonsgebonden budgetten gevolgd (ook informatie
over % van gevolgde ontvangers)?
Antwoord:
Alle ontvangers (100%) van een PGB voor hulp bij het huishouden moeten per kwartaal een verklaring
insturen waarin zij aangeven hoeveel uren hulp er zijn afgenomen en welk bedrag voor die hulp is
betaald. Daarnaast vindt aan het eind van het jaar nog een steekproef plaats waarbij alle
bewijsstukken moeten worden overlegd. Zie verder het antwoord op de vorige vraag.

Vraag 4.
Is het college voornemens in deze maatregelen te nemen of voor te bereiden ter verbetering van de
misschien ook in Heemstede noodzakelijke controle naar frauduleus gebruik van deze budgetten?
Antwoord:
Nee. In de voorbereidingen om te komen tot de Notitie Beheersing uitgaven Wmo-voorzieningen, die
eerder dit jaar door ons college (C-stuk) is vastgesteld, is de afweging gemaakt - na afstemming in het
portefeuillehoudersoverleg IASZ - om niet over te gaan tot een 100% controle van de verstrekte PGB’s
hulp bij het huishouden. Hierbij is overwogen dat er sprake is van een zodanig gering percentage
onjuist besteed PGB-geld dat de kosten die gemoeid zijn met een 100% controle niet opwegen tegen

de mogelijke baten. Tevens is overwogen dat er, gelet op het feit dat sprake is van een tussentijdse 3
maandelijkse verantwoording (100%) zonodig tijdig bijgestuurd kan worden/wordt en dat eventuele
fraude in veel gevallen kan worden voorkomen. Op grond van het bovenstaande wordt dan ook geen
aanleiding gezien tot het veranderen van de werkwijze.

