
 
 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda 

Postbus 1086 

2800 BB Gouda 

 

Betreft: brief inzake het meldpunt zorgfraude 

 

   Gouda, 28 september 2020 

 

 

Geacht College, 

 

In de regionale bladen zijn in de afgelopen weken berichten verschenen dat de gemeenten 

Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en Gouda een nieuw 

digitaal meldpunt “vermoeden zorgfraude” hebben gestart. In deze berichtgeving wordt 

veelvuldig het voorbeeld van de bewust frauderende PGB-houder opgevoerd. Bijvoorbeeld: 

“Een budget om zorg mee in te kopen (pgb) met als doel lekker op vakantie te kunnen” is de 

openingszin van het artikel in AD (editie Gouda), 5.09.2020. De Goudse Post van 9 

september noemt het meldpunt een “kliklijn” zorgfraude. 

 

De GCR heeft zich geërgerd aan de tendentieuze toon in deze berichtgeving.  

Het zet de PGB-regeling en de mensen die daarvan gebruik maken in een negatief daglicht.  

 

In november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin aan de gemeente 

wordt verzocht de mogelijkheden voor het instellen van een centraal, onafhankelijk, 

laagdrempelig en discreet meldpunt zorgfraude voor WMO en Jeugdwet cliënten in Gouda in 

te richten, zodat inwoners op een veilige manier melding kunnen doen van en beschermd 

worden tegen frauduleuze zorgaanbieders in de Wmo en Jeugdwet . 

 

Nu blijkt echter dat het college een andere invulling heeft gegeven aan het oorspronkelijk 

bedoelde meldpunt. Het meldpunt is niet alleen bedoeld voor frauduleuze zorgaanbieders 

maar ook voor frauduleuze cliënten/inwoners.  

Organisaties die doelbewust misbruik van maken zorgbudgetten, verdienen streng 

overheidstoezicht en stevige sancties bij aangetoonde fraude. Maar individuele 

budgethouders op dezelfde manier aan fraudeopsporing te onderwerpen als frauderende 

organisaties, stuit de GCR tegen de borst. 

 

Hierdoor worden budgethouders weggezet als fraudeurs en profiteurs, en wordt het PGB in 

een negatief daglicht gesteld, terwijl het PGB voor veel mensen een onmisbaar instrument is 



om zo onafhankelijk mogelijk en op eigen wijze te leven zoals ieder ander. Vaak gaat het om 

mensen die veelal levensbreed en levenslang te maken hebben met ernstige beperkingen; 

voor hen is het PGB een uitkomst en noodzaak. 

 

Daarom zou de GCR juist graag positieve berichtgeving en betere bekendmaking van de PGB 

regeling bij potentiële cliënten zien, óók in de individuele keukentafelgesprekken.  

 

In het algemeen adviseert de GCR de gemeente te denken vanuit het perspectief van 

mensen met een beperking, en uit te gaan van wederzijds vertrouwen in plaats van 

achterdocht. Kijk naar wat iemand nodig heeft, denk in oplossingen, niet in regels. Zorg dat 

het beleid van de gemeente pro-actief en outreachend is, en niet ontmoedigend. 

Dát is wat we graag en in ruime mate terugzien in het sociaal domein. 

 
 

Vriendelijke groet, 

 

Ton de Korte 

 

Voorzitter GCR 


