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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Forza! over - 8 JIM 2012 
de bestrijding van uitkeringsfraude 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 3 mei 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over de bestrijding 
van uitkeringsfraude. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Wat is het beleid van de gemeente inzake anonieme brieven of telefoontjes van burgers over 
uitkeringsfraude? 

Antwoord: binnenkomende anonieme brieven en telefoontjes worden getoetst op de vraag of 
een tip op waarheid kan berusten. Daarna worden ze in behandeling genomen. Afhankelijk 
van de zwaarte van de zaak vindt de afhandeling plaats door Sociale Recherche of 
fraudepreventiemedewerker. Dit kan ertoe leiden dat de uitkering wordt beëindigd, een 
sanctie wordt opgelegd enlof een terugvorderingsactie wordt gestart. 

Vraag 2: 
Hoe vaak is in 2010 en in 201 1 door burgers melding gemaakt van (mogelijke) 
uitkeringsfraude ? 

Antwoord: over 2010 en 201 1 zijn in totaal 29 meldingen gedaan door burgers 



O n s  kenmerk  12.0447703 
Volgvei 2 

Vraag 3: 
Hoe vaak was daf anoniem? 

Antwoord: van de 29 meldingen waren er 24 anoniem. Deze meldingen zijn onder te 
verdelen in 10 schriftelijke en 14 telefonische tips. 

Vraag 4: 
In hoeveel % van de gevallen was een melding van een burger aanleiding voor een 
onderzoek naar uifkeringsfraude in 2010 en 201 1 ? 

Antwoord: van de 29 meldingen zijn 6 meldingen als onderzoekswaardig gekwalificeerd: dit 
is 21 % van het totale aantal meldingen. 

Vraag 5: 
Hoeveel van deze al dan niet anonieme meldingen hebben geleid fof enig maafregel fegen 
degene@) over wie er is gemeld? 

Antwoord: 3 van de 6 onderzoekswaardige meldingen van burgers hebben geleid tot een 
maatregel. In totaal is uit de door burgers gedane fraudemeldingen een bedrag 
teruggehaald van € 360.1 17. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en w&houders van de gemeente Haarlemmermeer 




