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Op 22 juli 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 
Frauduleuze Turkse Zorgondernemers.

De PVV blijft zich zorgen maken over de frauduleuze handelingen van de diverse en met 
name de zorgbureaus  waarvan bestuurders en of directie van buitenlandse afkomst is.

Bent u bekend met het artikel in de Tubantia van zaterdag 20 juli 2019 : Twentse lijkt spil in 
zorg fraudenetwerk?
Ja, wij zijn hiermee bekend.

Bent u bekend met het feit dat bijna in alle gevallen waarin sprake is van fraude met 
zorggelden, de betrokken bestuurders/directie van die fraudebureaus van Turkse, Syrische, 
Armeense  of Arabischsprekende afkomst is? Zo nee, hoe komt dat u daar geen nader 
onderzoek naar heeft gedaan? 
Bij het beoordelen van inschrijvingen bij de aanbesteding wordt gecheckt of potentiële 
aanbieders voldoen aan de gestelde eisen. Hierbij stellen we strenge eisen aan de 
voorkant:
 het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gedragsverklaring 

aanbesteden (GVA) en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG ). 
 uitsluitingsgronden, zoals Wet witwassing en financiering terrorisme, het niet 

voldoen van de sociale en/of werkgeverslasten, omkoping, fraude en ernstige 
beroepsfout en past performance. 

De etnische achtergrond is hierbij niet van belang. Op basis van risicoanalyse en 
contractmanagement houden we bestaande contracten voortdurend tegen het licht. Op 
dit moment zijn we druk bezig om de aanbieders waar we vragen bij hebben intensief 
te onderzoeken. 

Is het zo dat de in het artikel genoemde zorgonderneemster Yvonne Verdonkschot die de spil 
lijkt te zijn in een netwerk van frauderende Turkse zorgondernemers, ook contracten via 
bijvoorbeeld Doruk Thuiszorg heeft met de gemeente Enschede op zorggebied, zo ja , hoe is 
dit mogelijk en waarom is hierop niet strenger gecontroleerd?
Nee, we hebben geen contract met en/of cliënten bij Doruk Thuiszorg of de Rozenhof.

Bent u het niet met de PVV eens dat met name fraudegevoeliger bureaus zoals in dit artikel 
is genoemd, op voorhand strenger moet worden gecontroleerd omdat er in heel veel 
gevallen, we spreken nu over veel praktijkgevallen er achteraf altijd problemen opduiken? Zo 
nee waarom niet, zo ja hoe bent u van plan om te snel en adequaat uit te voeren?
Enschede doet mee aan het Regionaal Inkoopmodel Twente, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van selectie aan de voorkant en een toets door middel van het barrièremodel. 
We hebben via het barrièremodel de bureaus in kaart gebracht en zijn druk bezig deze 
te onderzoeken.



Bent u het met de PVV eens dat indien er door bepaalde bevolkingsgroepen meer en vaker 
wordt gefraudeerd, de controle op die groepen moet worden geïntensiveerd? Zo nee, 
waarom niet, zo ja wanneer (tijdstip) gaat u beginnen met deze controles?
Zoals bij de vorige vraag aangegeven zijn wij druk bezig met onderzoeken op basis 
van het barrièremodel. Wij doen onbevooroordeeld ons onderzoek en doen dit zeer 
zorgvuldig. 
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