UM1506677

gemeente Steenbergen
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

ons kenmerk

UM1506677

zaaknummer

PvdA fractie Steenbergen
dhr. J. van Aken, Woordvoerder Zorg S
Onderwijs

uw kenmerk
uw brief van
afdeling
contactpersoon
telefoonnr.

Beleid
Ruud Peeters
0167-543 413

bijlage(n)

onderwerp

Beantwoording artikel 40 vragen betreffende
fraudebestendigheid ISD Brabantse Wal
Steenbergen, 15 december 2015
Geachte heer van Aken,

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld:
1) Op welke wijze worden ingehuurde krachten bij ISD gescreend?
2) Wordt er bij de screening navraag gedaan bij de vorige werkgevers?
a) Zo nee, waarom wordt geen antecentenonderzoek gedaan?
3) Wordt er bij de screening gevraagd naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
a) Zo ja, heeft de verdachte medewerkster een VOG overlegd?
b) Zo nee, waarom hoefde de verdachte medewerkster, die toegang had tot
overboekingen, geen VOG te overleggen?
4) Hoe hebben deze onterechte betalingen plaats kunnen vinden?
5) Wat is de procedure binnen de ISD rondom overboekingen?
6) Hoeveel personen zijn er binnen de organisatie van de ISD bevoegd om overboekingen
te doen?
7) Hoeveel personen zijn er binnen de organisatie van de ISD bevoegd om overboekingen
te controleren?
8) Is bij de onterechte betalingen de procedure van de ISD gevolgd?
9) Is de organisatie van de ISD naar aanleiding deze fraudezaak doorgelicht?
a) Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten?
b) Zo nee, waarom niet?
10) Op welke manier heeft de verdachte medewerkster de gaten in het systeem misbruikt?
11) Zijn de gaten naar aanleiding van de fraudezaak in kaart gebracht?
12) Welke veranderingen worden binnen de organisatie van de ISD aangebracht om
herhaling in de toekomst te voorkomen?
13) Heeft het uitblijvende antwoord te maken met het lopende onderzoek?
Verder heeft de PvdA nog andere vragen aan de portefeuillehouder rondom deze
fraudezaak:
14) Heeft de wethouder zich op de hoogte laten stellen over waar het bewakingssysteem
gefaald heeft?
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15) Heeft de directie inmiddels maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te
voorkomen?
a) Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen naar aanleiding van deze fraudezaak?
16) Zijn er mensen direct dan wel indirect de dupe geworden van deze onterechte
overboekingen?
18) Is er zicht op terugvordering van het gehele bedrag?
a) Zo nee, wat is daarvoor de reden?
19) Wat is het eigen risico voor de ISD op het verzekerde bedrag?
Wij beantwoorden deze als volgt:
Allereerst willen we benadrukken dat er hier sprake is van fraude I verduistering door
iemand die was ingehuurd. De ISD voelt zich hierdoor ook erg gedupeerd maar we
benadrukken wel dat de eigen richtlijnen en protocollen hebben gewerkt. De
fraude/verduistering is immers snel aan het licht gekomen door de eigen controles. Hierop
is direct aangifte gedaan bij de politie. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt,
kunnen een aantal vragen niet worden beantwoord.
1. Inhuur van externe medewerkers vindt plaats via Flex West Brabant. De daarbij
aangesloten bureaus zijn gecontracteerd na een uitgebreide aanbestedingsprocedure. De
ISD huurt alleen via deze bureaus in. De externe medewerkers worden niet bij ISD
gescreend
2. Als daartoe aanleiding bestaat wordt er navraag gedaan bij het betreffende
(detacherings)bureau en vorige opdrachtgevers.
a. Bij een antecedentenonderzoek wordt er vooral gekeken naar gegevens die bij justitie
bekend zijn en die noodzakelijk zijn bij functies waarbij men te maken heeft met veel
vertrouwelijke informatie. In geval van tijdelijke inhuur omdat er extra capaciteit nodig is,
gaat dit in de verreweg de meeste functies veel te ver. Wel moet iedere tijdelijke
medewerker een integriteitverklaring ondertekenen.
3. Dat wordt alleen bij bepaalde functies gedaan en in dit geval niet.
a. Nee.
b. De betrokken persoon werd ingehuurd via een detacheringbureau. Wij gaan er vanuit
dat dit bureau, de feitelijke werkgever, zorg draagt voor goed en betrouwbaar personeel en
indien nodig voor de functie een VOG laat aanvragen.
4.Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, mogen we hier geen mededelingen over
doen.
5. U spreekt hier over de overboekingen, maar gelet op het feit dat het onderzoek nog
loopt, kunnen wij hier geen nadere mededelingen over doen.
6. Binnen het team van de uitkeringsadministratie zijn 6 tot 7 medewerkers betrokken bij
het proces rondom de betalingen.
7. Vanwege de diverse functiescheidingen in het proces zijn hier meerdere personen bij
betrokken waaronder de teammanager en de interne controleur.
8. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, mogen we hier geen mededelingen over
doen.
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9. Ja.
a. De ISD heeft gehandeld volgens de eigen richtlijnen en protocollen. De fraude I
verduistering is bij de eigen controle aan het licht gekomen en daarop is direct aangifte
gedaan. In de procedures is inmiddels een extra controle ingebouwd.
b. zie hierboven.
10. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, mogen we hier geen mededelingen over
doen.
11. In de procedures is inmiddels een extra controle ingebouwd. Verder kunnen we hier
lopende het onderzoek geen verdere mededelingen over doen.
12. In de procedures is inmiddels een extra controle ingebouwd.
13. Op 1 december was er nog geen nadere of aanvullende informatie beschikbaar en kon
de wethouder dus geen verder antwoord geven. Zodra er ontwikkelingen zijn die we wel
kunnen melden, zullen we u informeren. U zult begrijpen dat dit nu nog niet het geval is.
14. Ja, direct na constatering van de fraude en voor het persbericht van begin oktober
2015.
15. Ja
a. Er zijn extra controles in de procedures ingebouwd die dit soort zaken in de toekomst
moeten voorkomen.
16. Er zijn uiteraard geen uitkeringsgerechtigden getroffen door deze verduistering.
18. Dat wordt in het strafrechtelijk onderzoek en de daarop volgende uitspraak duidelijk,
a. Zo nee, wat is daarvoor de reden?
19. De procedure rond de verzekeringsclaim loopt op dit moment nog zodat we u hier nog
geen nader antwoord op kunnen geven.

Hoogachtend,

de burgemeester,

den Belt MBA

