
Schriftelijke Vragen 

Onderwerp:  LSI Convenant 

Ingediend op: 20 december 2022 

Indiener(s): Camiel Vanderhoeven (D66) 

Aan het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde. 

Geacht college, 

In het NRC van dinsdag 20 december staat een artikel onder de kop “Aanhangwagen? Dat is 
extra verdacht”, dat betrekking heeft op het omstreden gebruik van risicoprofielen om 
uitkeringsfraude op te sporen. Het gaat hierbij om projecten die vallen onder de Landelijke 
Stuurgroep Interventieteams (LSI). Een quote uit dit artikel: 

“LSI gaat nog onzorgvuldiger om met je gegevens dan SyRI. Dit is een surveillancesysteem 
waarbij je als burger bij voorbaat verdacht bent.” 

Over SyRI (de fraudescorekaart) heeft mijn fractie op 25 juni j.l. schriftelijke vragen gesteld. 
Deze vragen en de beantwoording ervan treft u als bijlage bij deze schriftelijke vragen aan. In 
de beantwoording geeft het college aan dat geen gebruik wordt gemaakt van deze of 
soortgelijke instrumenten of methoden. 

Zoekend naar informatie over het LSI, is in het Raads Informatie Systeem niets te vinden; maar 
in de Staatscourant 2019, 7894 valt te lezen dat het college van B&W van de gemeente Oude 
IJsselstreek per 14 januari 2019 is toegetreden tot het LSI Convenant 2017. 

Dat roept bij mij de volgende vragen op. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen met inachtneming van de daarvoor gestelde 
termijnen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Wat zijn de overwegingen voor het college geweest om toe te treden tot het LSI
Convenant?

2. Is het besluit over deze toetreding gedeeld met de gemeenteraad? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, waar kunnen wij dit in het RIS vinden?

3. Kan het college aangeven wat het precies inhoudt om aangesloten te zijn bij het LSI
Convenant?

4. Heeft aansluiting bij dit convenant toegevoegde waarde voor onze inwoners?

5. Is het college bekend met de in het NRC genoemde projecten om fraude op te sporen,
en hoe kijkt het college daarnaar?



6. Maakt onze gemeente gebruik van deze projecten en/of wordt informatie die door onze
gemeente geleverd wordt bij deze projecten gebruikt?

7. Acht het college het op basis van de nu bekende informatie wenselijk aangesloten te
blijven bij het LSI Convenant?



Schriftelijke Vragen 

Onderwerp:  Fraudescorekaart en soortgelijke instrumenten 

Ingediend op: 25 juni 2022 

Indiener(s): Camiel Vanderhoeven (D66) 

Aan het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Eén Excel-bestand bepaalt of je van fraude
verdacht wordt” in het NRC van zaterdag 25 juni 2022?

2. Zijn de in dat artikel genoemde instrumenten en methoden om bijstandsfraude te
bestrijden, de fraudescorekaart en de DPS Matrix, ook in de gemeente Oude
IJsselstreek ingezet? Zo ja, worden deze instrumenten nog steeds ingezet, of kunt u
aangeven per wanneer de inzet hiervan is beëindigd?

3. Kunt u een overzicht geven van welke andere instrumenten en methoden om
uitkeringsfraude in brede zin (dus niet alleen bijstandsfraude) te bestrijden werden of
worden toegepast, en aangeven wat de wetenschappelijke basis van deze instrumenten
en methoden is?

BIJLAGE



Fractie D66
t.a.v. de heer C. Verhoeven

Bezoekadres:

Staringstraat 25, Gendringen

Postbus 42

7080 AA Gendringen

Telefoon: (0315) 292 292

E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl

Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk:    Verzenddatum: 13 juli 2022

Ons kenmerk: 401447

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen D66 - fraudescorekaart

Beste Fractie, 

Met deze brief beantwoorden wij de schriftelijke vragen, ingediend op grond van artikel 33 van het 
Reglement van Orde, die gesteld zijn door de Fractie D66, ontvangen op 27 juni 2022. 

Vraag 1:
Heeft u kennisgenomen van het artikel “Eén Excel-bestand bepaalt of je van fraude verdacht wordt” in 
het NRC van zaterdag 25 juni 2022?

Antwoord:
We hebben kennisgenomen van het artikel in NRC over het gebruik van een fraudescorekaart en DPS 
Matrix.

Vraag 2:
Zijn de in dat artikel genoemde instrumenten en methoden om bijstandsfraude te bestrijden, de 
fraudescorekaart en de DPS Matrix, ook in de gemeente Oude IJsselstreek ingezet? Zo ja, worden 
deze instrumenten nog steeds ingezet, of kunt u aangeven per wanneer de inzet hiervan is beëindigd?

Antwoord:
De in het artikel genoemde instrumenten en methoden, de fraudescorekaart en de DPS matrix zijn niet 
in gebruik bij STOER. De in het artikel genoemde instrumenten en methoden, de fraudescorekaart en 
DPS matrix zijn ook niet gebruikt door de gemeente Oude IJsselstreek.

Vraag 3: 
Kunt u een overzicht geven van welke andere instrumenten en methoden om uitkeringsfraude in brede 
zin (dus niet alleen bijstandsfraude) te bestrijden werden of worden toegepast, en aangeven wat de 
wetenschappelijke basis van deze instrumenten en methoden is?
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Antwoord:
De kernwaarde van STOER is vertrouwen en respect voor de inwoner. Er worden door STOER/Oude 
IJsselstreek geen instrumenten en methoden ingezet om uitkeringsfraude te bestrijden. Daar passen 
geen instrumenten en methoden in zoals deze beschreven worden in het artikel van NRC.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix
Gemeentesecretaris 

Otwin van Dijk
Burgemeester
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