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Geachte heer Van den Kieboom, 

In uw brief van 28 december 2015 stelt u ons vragen over de 'uitkeringsfraude' bij de ISD Brabantse Wal. Allereerst 

willen we nogmaals benadrukken dat de gemeente en de ISD zich enorm benadeelt voelen door de gebeurtenissen. 

Zoals u ook al in uw brief schrijft, is er inderdaad geen sprake van uitkeringsfraude, maar van fraude ì verduistering 

door een tijdelijke medewerker. 

Uw vragen beantwoorden wij hieronder als volgt. 

Vragen 

1. Uit hoeveel medewerkers bestaat de personeelsbezetting bij de ISD? 

Antwoord: 

De bezetting van de ISD Brabantse Wal bedraagt 89,37 fte. 

2. Hoeveel daarvan zijn in vaste dienst van de gemeente(-n)? 

Antwoord: 

De vaste formatie van de afdeling bedraagt 62,69 fte. 

3. Hoeveel van het totale bestand wordt via inhuur, detachering of anderszins ingezet voor de bedrijfsvoering van de 

ISD? 

Antwoord: 

De inhuur bedroeg op 01-12-2015 26,68 fte. 

4. Tot welke categorie (vast of inhuur/detachering) behoorde de medewerker die van de gepleegde fraude wordt 

verdacht? 

Antwoord: 
Deze medewerker werd ingehuurd via een van de bureaus die tijdelijk personeel leveren aan de gemeente. 
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5. Op welke afdeling was deze medewerker werkzaam? 

Antwoord: 

Deze medewerker was werkzaam bij de ISD Brabantse Wal binnen het team van de uitkeringenadministratie. 

6. Was deze medewerker geautoriseerd voor handelingen die konden leiden tot de gepleegde fraude? 

Antwoord: 

Ja dat was het geval. 
7. Welke extra selectie-items hanteert u bij de inhuur c.q. detachering van medewerkers die op dit soort kwetsbare 

posities werkzaam zijn? 

Antwoord: 

De inhuur van tijdelijke medewerkers verloopt via een aantal uitzendbureaus en/of detacheringbureaus die zijn 

aangemeld bij Flex West Brabant. Deze bureaus zijn geselecteerd na een Europese aanbestedingsprocedure. 

Bij de inhuur van tijdelijke medewerkers kijken we naar de gebruikelijke aspecten zoals ervaring, achtergrond, 

opleiding, vorige opdrachten. Er vindt ook altijd een gesprek plaats met de beoogde kandidaten waarna een keuze 

wordt gemaakt. 

8. Aan welke specifieke eisen diende de verdachte medewerker te voldoen in dit kader? 

Antwoord: 

Dat gaat om de eisen die bij de betreffende functie horen. Deze eisen luiden als volgt: 

MBO+ werk- en denkniveau 

Op de hoogte van wet- en regelgeving Participatiewet 

Enige jaren ervaring in/affiniteit met het vakgebied "sociale zaken" 

Ervaring met de pakketten GWS, Corsa, en Suwinet 

Accuratesse, doorzettingsvermogen, teamplayer, fexibiliteit 

9. Is er bij de aanstelling/plaatsing van deze medewerker gewerkt conform de daarvoor opgestelde protocollen? 

Antwoord: 

Ja dat is het geval. 

10. Is er voor uw college aanleiding om de eventuele protocollen bij te stellen en wat houdt dat precies in? 

Antwoord: 

Ja dat is inmiddels ook gedaan. Er zijn extra controles in het proces en systeem ingebracht. Zolang de zaak loopt 

kunnen we niet inhoudelijk aangeven water precies is bijgesteld. 

11. Tot slot vraagt ook mijn fractie, in navolging van GBWP, wat u concreet gaat doen om de f 100.000,- daadwerkelijk 

terug te halen? 

Antwoord: 

Er is, zoals u weet, sprake van een lopend strafrechtelijk onderzoek. De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld en we 

kunnen dus ook niet vooruitlopen op een eventuele uitspraak. De gemeente is gelukkig wel verzekerd voor dit soort 

zaken en de claim is uiteraard ingediend. 



Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.M. Ansems, 

bereikbaar via telefoonnummer 0164-277456 ofviae-mailadresJ.M.Ansems@isd.bergenopzoom.nl. 

HoogachtenraX 

het college/van bùraefnéãster en wethouders, 

namens het colle#e\ j ^ 

D J Ĵ J ^ Ä / G . 

ifethi 
J . žrwveegen 


