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Medio Januari is het rapport ‘Verwevenheid zorg en criminaliteit’ aangeboden aan de
Tweede Kamer. Het rapport is het eindproduct van het onderzoek dat het Informatie
Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft gedaan naar zorgfraude-casussen bij 22
aanbieders uit Twente.
Portefeuillehouder(s)

Het IKZ is een landelijke organisatie die onderzoek doet naar zorgfraude, trends en
ontwikkelingen daarbinnen signaleert. Het IKZ heeft het onderzoek naar de
verwevenheid tussen criminaliteit en zorg uitgevoerd in samenwerking met het
Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON).
In de rapportage wordt ingegaan op de verwevenheid tussen (ondermijnende)
criminaliteit en 22 zorgorganisaties. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een aantal
criminele netwerken, dat zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit, actief
wordt en is in de zorgsector.
Het college heeft de gemeenteraad op 19 januari jl. per brief geïnformeerd over
deze rapportage en de aanpak van zorgfraude.
Op 13 januari jl. heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024
vastgesteld. In dit beleid is er ruime aandacht voor de aanpak van ondermijning.
Vanuit de gemeenteraad zijn er diverse schriftelijke vragen over (de gevolgen) van
rapport ‘Verwevenheid zorg en criminaliteit’ gesteld aan het college.
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Behandeladvies De sessie wordt gestart met een zeer korte ambtelijke inleiding waarin onder meer
wordt ingegaan op de wijze van inkoop van zorg op Twentse schaal én de manier
waarop Hengelo (zorg)fraude opspoort. Vervolgens zal de link worden gelegd naar
het onderzoek. Mevr. Ottens van het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost
Nederland (RIEC ON) zal dan het onderzoek en het rapport via een presentatie van
ongeveer 10 minuten toelichten.
Daarna is er ruimte voor het stellen van aanvullende vragen en een onderling
gesprek over dit thema.
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Evt. belangstellenden kunnen meepraten. De
voorzitter bewaakt de orde van de vergadering.
Aanmelden uiterlijk maandag 8 februari via
raadsgriffie@hengelo.nl .
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