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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
De Sociale Recherche Gooi & Vechtstreek (SRG&V) is belast met de opsporing van fraude op het gebied van de
Participatiewet (bijstand) en andere sociale fraude. Tevens is de SRG&V vanaf 2018 aangewezen als toezichthouder
op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voor de fraude onderzoeken rechtmatigheid voor de WMO 2015 en
Jeugdwet.
De SRG&V is werkzaam voor de gemeenten Blaricum, Diemen, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,
en Wijdemeren met gezamenlijk ruim 277.000 inwoners. Elk jaar maakt de SRG&V ten behoeve van de opdracht
gevende gemeenten en andere geïnteresseerden een jaarverslag op. Dit verslag voorziet in
verantwoordingsinformatie voor wat betreft de inzet per gemeente, het financiële beheer en de doeltreffendheid.
In dit memo wordt de raad geïnformeerd over de meest essentiële zaken uit het jaarverslag 2020. Voor nadere
kengetallen en inzicht in de behaalde resultaten wordt verwezen naar het jaarverslag 2020 dat is toegevoegd als
bijlage
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aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
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2021 recherche in 2020
Rendement
inzet
In 2020 zijn door de deelnemende gemeenten 20 aanvragen om bijstand ingediend. De bijstand betreft veelal
ondersteuning aan de handhaver/fraudepreventiemedewerker in zijn/haar onderzoek, in de vorm van assistentie bij
huisbezoeken, confrontatiegesprekken en waarnemingen. Door Diemen zijn in 2020 zes verzoeken ingediend,
daarvan is nog geen zaak afgehandeld. Wel zijn van deze aanvragen er drie in behandeling welke in 2021 worden
afgerond. De oorzaak van deze vertraging is de Corona pandemie. De Sociale Recherche heeft hierdoor te maken
met een sterke vermindering van het aantal afgeronde onderzoeken naar bijstandsfraude. Er konden (bijna) geen
doorzoekingen/ huisbezoeken en verhoren plaatsvinden.
Financieel resultaat Diemen
Het resultaat voor Diemen schommelt ieder jaar. Door opsporing van fraude worden de uitkeringslasten verlaagd.
Voor Diemen gaat het in 2020 om een besparingsbedrag van € 14.729.
Overige ondersteuning
De SRG&V levert ook operationele bijstand aan de handhavers bij de gemeenten. Zo is er naast het
rechercheonderzoek in Diemen periodiek uitvoeringsoverleg met de sociaal rechercheurs. Hierin worden langlopende
zaken en zaken die niet door de consulenten worden aangemeld omdat het benadelingsbedrag onder de aangifte
drempel ligt, besproken.
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