SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
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:
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:

Toelichting: Vorige week kwam naar voren dat er in Nederland maar liefst 1115 (bij benadering)
uithuisplaatsingen van kinderen zijn geweest onder de gedupeerden van de toeslagaffaire. Vreselijk om dit
te lezen. Mede omdat de kans zeker aanwezig is dat dit (deels) het gevolg is van de kindertoeslagaffaire.
Súdwest-Fryslân heeft zich eerder hard ingezet om de gedupeerden in zicht te krijgen en actief hulp te
bieden wat erg gewaardeerd werd zoals te lezen is in de actieve informatie.
Na eerdere mondelinge en schriftelijke vragen over deze affaire, heeft het CDA hierover de volgende
vragen aan het college;
1.

Zijn er ook uithuisplaatsingen bekend van kinderen van de 102 gedupeerde ouders binnen onze
gemeente en is hier voldoende zicht op? Zo nee, is dit inzichtelijk te krijgen.
Antwoord:
Bij het college zijn op dit moment (november 2021) 137 ouders bekend die mogelijk zijn gedupeerd
door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Hiervan hebben 22 aangegeven ondersteuning van de gemeente
te willen of nodig te hebben. Er zijn, behoudens een incidenteel geval, geen gevallen van
uithuisplaatsingen van kinderen onder deze groep gedupeerden. Of er in dit specifieke geval een
causaal verband is tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire is moeilijk te achterhalen.
Ouders die hebben aangegeven ondersteuning van de gemeente te willen of nodig te hebben, worden
uitgebreid gesproken. Met hen wordt verkend op welke leefgebieden, t.w. financiën, wonen, zorg,
gezin en werk, deze hulp en ondersteuning nodig is. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak
opgesteld om de gedupeerde ouder(s) te begeleiden.
Van de andere 115 gevallen is niet bekend of er kinderen uit huis geplaatst zijn. De toeslagenaffaire
beslaat een periode van 2004 tot 2019. In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de
jeugdzorg. Gedupeerden waarvan tussen 2005 en 2015 kinderen uit huis zijn geplaatst zijn voor de
gemeente niet inzichtelijk of te achterhalen. Daarbij is het wel zaak te realiseren dat het moeilijk is
aan te tonen of uithuisplaatsingen een direct gevolg zijn van de toeslagenaffaire.

2.

Kan er, bij mogelijke uithuisplaatsingen van gedupeerden, extra aandacht en mogelijk ook
ondersteuning gegeven worden aan hen waar nodig? Zodanig dat de kinderen mogelijk weer eerder
onbezorgd thuis kunnen verblijven.
Antwoord:
Zoals in het antwoord bij vraag 1 is aangegeven richt de hulp en ondersteuning zich op alle
leefgebieden. Jeugdzorg behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

3.

De kosten voor deze jeugdzorg zijn grotendeels voor rekening van de gemeente. Kosten die de laatste
jaren veel hoger zijn uitgevallen dan begroot. Alle kosten voor de gemeente die gemaakt worden ten
bate van de gedupeerden kunnen terug verhaald worden op het rijk. Zal dit ook gelden voor de kosten
van deze uithuisplaatsingen?
Antwoord:
De hulpverlening van de gemeente bestaat uit:
-het eerste contact leggen met de gedupeerde ouders en het inventariseren van de hulpvra(a)g(en);
-het opstellen van een plan van aanpak om de gedupeerde ouder(s) te begeleiden;
-de inkoop en uitvoering van trajectzorg op de eerdergenoemde vijf leefgebieden;
-het verrichten van nazorg.
De regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (SPUK)
beschrijft de randvoorwaarden waaronder het Ministerie van Financiën gemeenten compenseert voor
gemaakte kosten en de uitvoering van bovengenoemde hulpverlening. Voor de inkoop en uitvoering
van trajectzorg, waaronder jeugdzorg, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. Ditzelfde
geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten van psychologische hulp aan de gedupeerde ouder wiens kind uit
huis is geplaatst of voor de kosten van ondersteuning gericht op herstel van het contact en
bevordering van de hechting tussen ouder en kind.

Tussenantwoord (indien van toepassing):

