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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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