SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

CDA Johan Steenbeek

Datum indiening

:

2-2-2021

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Kindertoeslagaffaire

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van
toepassing)

:

:
:
Datum beantwoording

:

15 februari 2021

Toelichting: Gemeenten hebben weinig zicht op slachtoffers kindertoeslagaffaire’. Dit was de titel van het
nieuwsbericht dat afgelopen zaterdag te lezen was op de site van Omrop Fryslan. Slechts 4 gedupeerden
zijn bekend bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit terwijl er, zo bleek bij eerdere vragen die gesteld zijn
tijdens de BM-commissie op 2 december, 71 gedupeerden bij de belastingdienst in beeld waren. Omdat er
vanuit de gemeenten meer en goede ondersteuning geboden kan worden, is direct contact met de
gedupeerden van belang. De kosten van de ondersteuning kunnen daarbij worden gecompenseerd door het
rijk. Het CDA is van mening dat er op korte termijn op alle mogelijke manieren getracht moet worden om
in contact te komen met de gedupeerden door de toeslagenaffaire.
Het CDA heeft de volgende vragen aan het college,
1.

Kloppen de gegevens die door de media zijn verspreid over het aantal gedupeerden die bekend zijn bij
de gemeente? Zo ja is het college er mee eens dat er nog maar erg weinig gedupeerden van de
toeslagenaffaire in beeld zijn bij de gemeente? Dit ondanks de genomen maatregelen zoals het
meldpunt.
Antwoord:
In vervolg op onze actieve informatie van week 49/2020 is er de afgelopen maanden in samenwerking
met de VNG gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en
gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen aan
gemeenten om namens de Belastingdienst/Toeslagen contact op te nemen met de gedupeerde
woonachtig in de gemeente Súdwest-Fryslân en hen hulp aan te bieden op het gebied van huisvesting,
inkomen, schulden, zorg en gezin. In Súdwest-Fryslân zijn op dit moment 71 gezinnen bekend bij de
Belastingdienst. Inmiddels hebben 6 gezinnen zich bij de gebiedsteams gemeld (d.d. 5 februari 2021).

2.

Kan het college toezeggen dat zij op alle mogelijke manieren zich gaat inzetten om met gedupeerden
van de toeslagenaffaire in direct persoonlijk contact te komen? Is het ook bereid om pro-actief de
gedupeerden te gaan opsporen en ondersteuning, in welke vorm dan ook, te gaan aanbieden?
Antwoord:
Zodra we van de Belastingdienst de gegevens van deze gezinnen ontvangen, zal door gebiedsteams
contact worden gelegd. Uit oogpunt van privacy en zorgvuldigheid ligt deze taak bij de gebiedsteams.

3.

Zij kunnen met respect en zorgvuldigheid gedupeerden benaderen en hebben een
geheimhoudingsplicht voor wat betreft privacygevoelige informatie.
Daarnaast blijven we via de lokale en social media gedupeerden aansporen om contact op te nemen.
Is het college bekend met de mandaatregeling? Een regeling waardoor de gemeente uit naam van de
belastingdienst contact op kan nemen met de gedupeerden en is het college bereid om hier gebruik
van te gaan maken en daarvoor actie op te gaan ondernemen richting de belastingdienst?
Antwoord:
Ja. Het college is bekend met het machtigingsbesluit van de Belastingdienst en heeft op 3 februari jl.
hiermee ingestemd. Hierdoor zal de gemeente geautomatiseerd gegevens van de Belastingdienst
ontvangen.

Tussenantwoord (indien van toepassing):

