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21 juni 2022
Aanwezig

burgemeester Patrick Welman, wethouder Rob Christenhusz, wethouder Evelien Zinkweg-Ankone,
wethouder Murat Yildirim, wethouder Maaike Rödel, gemeentesecretaris Johan Dijkstra en notulist
Sander de Bruin
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Opening
Besluitenlijst van 14 juni 2022
De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
INTB-22-05549
wethouder Murat Yildirim
Team ontwikkeling en ondersteuning
Aansluiting Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en opdrachtverstrekking Sociale Recherche Twente
(SRT) (Wmo- en Jeugdmiddelen)
_
Besloten wordt:
1. aan te sluiten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ);
2. hiervoor in te stemmen met ondertekening van de bijbehorende verwerkersovereenkomst voor
uitvoering aansluiting convenant IKZ;
3. regionale inzet van capaciteit op toezicht op de rechtmatige besteding van middelen ten behoeve
van de Wmo en Jeugdwet in te kopen bij de Sociale Recherche Twente (SRT);
4. de sociaal rechercheurs van de SRT aan te wijzen als toezichthouder conform artikel 6.1 van de
Wmo.
Samenvatting
Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen hebben
toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld in
het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Hier wordt informatie, kennis en inzicht uitgewisseld en
samenwerking gestimuleerd. Het college heeft besloten om aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband en de bijbehorende verwerkersovereenkomst met de VNG te ondertekenen. Zo is het mogelijk
om meer informatie te delen en te ontvangen waardoor de integriteit in de zorgsector kan worden
versterkt. Het is van maatschappelijk en economisch belang dat geld - bestemd voor de zorg - ook
kwalitatief en rechtmatig aan zorg besteed wordt. Het college heeft besloten om het toezichthouderschap hiervoor te beleggen bij de Sociale Recherche Twente (SRT). De SRT onderzoekt de
rechtmatige verstrekking en besteding van Wmo- en Jeugdmiddelen. De gemeente Oldenzaal is de
samenwerking met de SRT samen met andere Twentse gemeenten reeds gestart en formaliseert deze
samenwerking met dit besluit.
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