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Discutabele wijze om bijstandsfraudeurs op te sporen
HOEKSCHE WAARD Een particulier detectivebureau
maakt in de Hoeksche Waard jacht op bijstandfrau-
deurs. Dat gebeurt in opdracht van de Regionale Soci-
ale Dienst. Door een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep staat deze aanpak nu ter discussie.
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Het Oud-Beijerlandse PvdA-raadslid
Iwan Mahadew heeft over de kwes-
tie schriftelijke vragen gesteld aan
het college van b en w. Volgens Ma-
hadew werkt detectiveburau Inves-
tiga uit Delft op basis van 'no cure,
no pay' voor de sociale dienst (RSD).
Dit houdt in dat de sociale dienst,
een samenwerkingsverband van de
vijf Hoeksche Waardse gemeenten,
het bedrijf alleen betaalt als de on-
derzoeken leiden tot het weigeren,
intrekken of beëindigen van uitke-
ringen. Op de website van Investiga
staat dat het bedrijf onder meer
huisbezoeken uitvoert, confrontatie-
gesprekken voert, getuigen hoort en
heimelijke waarnemingen verricht.

De Centrale Raad van Beroep
tikte de gemeente Amstelveen in
september op de vingers voor het in-

zetten van een bedrijf bij de controle
op bijstandsfraude. Volgens de
hoogste rechter op het gebied van
het sociale bestuursrecht is dat een
kerntaak die de gemeenten zelf
moeten uitvoeren.

Bestuursvoorzitter Geraldo Jans-
sen van de RSD bevestigt dat de
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dienst een extern bureau heeft inge-
schakeld. „We willen het oneigenlijk
gebruik van uitkeringen een halt
toeroepen. Er wordt sinds ongeveer
een jaar.strenger gecontroleerd bij
mensen met een bepaald risicopro-
fiel. Dat werkt," zegt Janssen, tevens
wethouder van de gemeente Strijen.
Hij zegt na te zullen gaan of het in-
huren van een extern bureau mag.
„We willen de wet niet overtreden."

Volgens directeur Eelco Kingma
van de RSD gaat alles 'nagenoeg
zeker' volgens de regels. „Het ver-
schil met Amstelveen is dat wij een
aantal zaken zelf doen. Binnen twee
weken hebben we volledige duide-
lijkheid, maar ik weet eigenlijk al
zeker dat we niet fout zitten."

Eerder dit jaar deed de Oud-Beij-
erlandse Maxime van Oosten haar
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beklag in deze krant over de werk-
wijze van de RSD. Volgens de bij-
standsmoeder postten sociaal re-
chercheurs in de straat. „Er zijn
foto's genomen van mijn ex, als hij
hier op bezoek kwam om zijn doch-
ter te zien. Aan buren werden vra-
gen gesteld over wat ik doe en er is
van alles uitgezocht op de sociale
media en in de gemeentelijke basis-
administratie," vertelde zij destijds.

Niet ingelicht
Mahadew wil weten waarom de
raadsleden niet zijn ingelicht over
de nieuwe werkwijze van de RSD.
Ook vraagt het raadslid of de uit-
spraak van de Centrale Raad van
Beroep aanleiding is om de wijze
waarop bijstandsfraude wordt opge-
spoord te wijzigen.


