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Op 14 maart 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan-Willem Elferink van
de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement
van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van
Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan-Willem Elferink (PVV) inzake
beantwoording artikel 35 vragen over een onderzoek om vast te stellen of bijstandsgerechtigden
vermogen hebben in het buitenland en daarmee mogelijk frauderen.
Inleiding
Almelo heeft aangekondigd een groot onderzoek te gaan doen naar bijstandsfraude. Het gaat om een
onderzoek om te kijken of bijstandsgerechtigden vermogen hebben in het buitenland en daarmee
mogelijk frauderen.
Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken volgt dit op de voet omdat zij voornemens is om
een wetswijziging door te voeren. De staatssecretaris wil een wetswijziging doorvoeren om fraude met
vermogen in het buitenland beter te kunnen aanpakken.
Dat het hier om gemeenschapsgeld gaat, geldt ook voor de inwoners van Enschede.
Vraag 1; Gaat de verantwoordelijke wethouder in Enschede hier op korte termijn ook mee aan de slag
in de wetenschap dat er grote fraudegevoeligheid is op dit onderwerp en Enschede hier niet kan
achter blijven?
Antwoord; Zoals aangegeven in de beantwoording van de artikel 35 vragen van dhr. Kel van 24
oktober 2018 is vorig jaar gestart met een onderzoek naar vermogen in het buitenland. Met de voor
dat onderzoek voorgenomen aanpak liep het college tegen privacyvraagstukken aan. De
mogelijkheden om deze vraagstukken op te lossen worden momenteel onderzocht. Daarnaast wordt
de werkwijze van andere gemeenten, waaronder Almelo, meegenomen in het opnieuw bepalen van
de Enschedese onderzoeksaanpak.
Vraag 2; Kan de wethouder aangeven in welk tijdsbestek wij een dergelijk onderzoek tegemoet
kunnen zien?
Antwoord; In verband met het aanpassen van de werkwijze en het verzamelen van de fraudesignalen
wordt het onderzoek ‘vermogen in het buitenland’ dit najaar vervolgd. Afhankelijk van het aantal
fraudesignalen en de onderzoekslanden wordt in afstemming met het Internationaal Bureau Fraudeinformatie, het bureau dat de onderzoeken gaat uitvoeren, een definitieve planning vastgesteld.
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