
 

Motie 2021 - 139 

Motie Hulp aan toeslagenouders 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

constaterende dat: 

a. de afhandeling van de toeslagenaffaire veel langer duurt dan eerder van regeringswege is 

aangekondigd; 

b. de gemeente contact heeft gezocht met de ca 200 in Ridderkerk woonachtige gedupeerde 

gezinnen, waarna met 30 inwoners contact is gehouden; 

c. de aanpak van Rotterdam zoals één toegang tot een hulpteam, hulp bij compenseren en 

overnemen van schulden en brieven naar bijv Kinderbescherming door toeslagouders  wordt 

gewaardeerd en deels gemist in Ridderkerk; 

d. de belastingdienst een loket heeft geopend om gedupeerden in de Wettelijke Schuldsanering te 

compenseren.  

e. er ook een loket is voor inwoners in de Minnelijke Schuldsanering;  

f. er een voornemen is om een loket te openen voor het compenseren van private schulden voor 

gedupeerden die niet in de schuldsanering zitten maar dat dit nog niet gerealiseerd is; 

overwegende dat: 

1. gedupeerden van de toeslagenaffaire jarenlang gebukt zijn gegaan onder schulden met alle 

gevolgen van dien tot uithuisplaatsingen van kinderen aan toe;  

2. gedupeerden extra hulp kunnen gebruiken om gebruik te kunnen maken van de veelvoud van 

(komende) regelingen voor compensatie; 

3. een deel van de gedupeerden alle onterecht ontstane schulden hebben afbetaald tegen hoge 

kosten op het welbevinden van henzelf en hun kinderen; 

is van mening dat: 

a. onze gedupeerde inwoners en hun kinderen pas een nieuwe start kunnen maken en kunnen 

herstellen van de geleden schade wanneer zij schuldenvrij zijn; 



verzoekt het college om: 

1. de gedupeerden van de toeslagenaffaire in Ridderkerk actief  te ondersteunen bij het 

kwijtraken van de schulden door hen via de media daartoe uit te nodigen en te informeren over 

de mogelijkheden en de hulp die de gemeente kan bieden; 

2. Rotterdam te benaderen om de aanpak van Rotterdam één op één over te nemen; 

3. private schulden van door de belastingdienst erkende gedupeerden die niet in een 

schuldsaneringstraject zitten over te nemen en deze zodra het technisch mogelijk is te 

declareren bij de Belastingdienst;  

4. mochten de kaders uit Rotterdam niet toepasbaar zijn voor Ridderkerk, of dat er geen 

zekerheid komt dat alle schulden door het Rijk kunnen worden overgenomen, de raad 

daarover direct te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr.388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 5 (Partij 18PLUS) 

Afdoening:  

Afgedaan in de commissievergadering Samen leven en Samen wonen d.d. 10 maart 2022 

 


