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Bestjoer en Finânsjes
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Aanleiding:
Veel mensen zijn in problemen (financieel, sociaal, emotioneel) gekomen door het ten onrechte niet
uitkeren van de kinderopvangtoeslag: de zogenaamde toeslagenaffaire. Onlangs is er een akkoord gesloten
tussen staatssecretaris Van Ark en de VNG. Dat houdt in, dat de hulp die gemeentes gaan geven, vergoed
wordt door het rijk.
Zie bijgevoegd krantenbericht en de volgende links:
https://vng.nl//nieuws/laat-gedupeerden-toeslagenaffaire-niet-nog-langer-wachten
en
https://vng.nl//nieuws/belastingdienst-en-gemeenten-helpen-getroffen-toeslagouders
Er is een duidelijk omschreven doelgroep die hulp kan krijgen via een duidelijk omschreven akkoord.

Vragen:
1.
2.
3.
4.

Kent het college deze regeling?
Om hoeveel gedupeerden gaat het in SWF?
Heeft het college zicht op deze doelgroep?
Is het college bereid de afspraken die gemaakt zijn snel en voortvarend actief in te zetten en zelf deze
doelgroep te benaderen?
5. Zo ja, kan het college de commissie/raad op de hoogte houden van de voortgang?
Reactie:
1. Kent het college deze regeling?
Ja, het college is op de hoogte van deze regeling. Op 28 september jl.
hebben Belastingdienst/Toeslagen en de VNG namens de gemeenten een principeakkoord
bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Zoals ook in het
bijgevoegde krantenbericht staat vermeld moeten deze afspraken nog verder worden uitgewerkt. In
een brief van 1 oktober van de VNG aan de vaste commissie voor financiën van de Tweede Kamer
wordt daar o.a. aandacht voor gevraagd (zie bijlage). De VNG organiseert een steunpunt voor de
ondersteuning aan gemeenten.
2. Om hoeveel gedupeerden gaat het in SWF?
Hier hebben we nog geen helder beeld van. Hierover is navraag gedaan bij de VNG. Ook hebben we
navraag bij de gebiedsteams gedaan of zich inmiddels gedupeerde inwoners hebben gemeld. Voor
zo ver nu bekend is, is dit niet het geval.
3. Heeft het college zicht op deze doelgroep?
Ook hier hebben we nog geen helder beeld van. Eén van de nog uit te werken afspraken tussen
Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten is de uitwisseling van persoonsgegevens.
4. Is het college bereid de afspraken die gemaakt zijn snel en voortvarend actief in te zetten en zelf
deze doelgroep te benaderen?
Het college is bereid om – met inachtnemening van de landelijke afspraken tussen
Belastingdinst/Toeslagen en de VNG, als vertegenwoordiger van de gemeenten - snel en zorgvuldig
betrokken inwoners te ondersteunen. We hebben zorg voor onze kwetsbare inwoners.
5. Zo ja, kan het college de commissie/raad op de hoogte houden van de voortgang?
Zodra er meer bekend is over deze doelgroep, hun problematiek en de aanpak wordt u
geïnformeerd.

