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Betreft: Raadsinformatiebrief voortgang toeslagenaffaire Ridderkerk

Geachte raadsleden,
De afgelopen tijd hebben zich op het gebied van de kinderopvangtoeslagaffaire een aantal
ontwikkelingen voorgedaan. Zo is het aantal gedupeerde toegenomen en hebben wij de nodige stappen
genomen om de hulpverlening op te kunnen starten. Middels deze brief willen wij u informeren over de
voortgang.
Aantallen gedupeerden
Per peildatum 11 maart 2021 zijn 111 inwoners als gedupeerden aangemerkt. Het aantal is toegenomen
ten opzichte van eerdere aantallen omdat meer inwoners zich bij de belastingdienst hebben gemeld en
als gedupeerde zijn aangemerkt. Het is realistisch te verwachten dat het aantal gedupeerden opnieuw
verder kan toenemen.
Vast aanspreekpunt
Er is voor Ridderkerk een eerste aanspreekpunt voor gedupeerden, te weten de teamleider van het
wijkteam. Dit draagt er aan bij dat alle meldingen centraal worden ontvangen. Het KCC is hier van op de
hoogte. Ook hebben we een apart e-mailadres toeslagenaffaire@ridderkerk.nl geactiveerd. We zetten
onze reguliere communicatiekanalen zoals de Blauwkai en onze gemeentelijke website in om hier
aandacht aan te geven en zo veel mogelijk gedupeerden te bereiken.
Organisatie is ingericht
We hebben de organisatie er op ingericht om de gedupeerden te gaan benaderen. Dit doen we met de
middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor hulp van de gemeenten aan de gedupeerden.
Deze gelden zetten we volledig in ten behoeve van capaciteit om de gedupeerden te ondersteunen.
Vanaf 23 maart jl. zijn we begonnen met het actief benaderen van gedupeerden.
Gedupeerde inwoners worden benaderd
Bij de gesprekken met de gedupeerden beoordelen we welke hulp noodzakelijk is. Nadat we alle
gedupeerden hebben gesproken, is er zicht op hoeveel gedupeerden hulp willen en wat voor hulp op de 5
leefgebieden. Dit zijn: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Naar aanleiding van de hulpvragen worden
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de vervolgtrajecten opgesteld. Op dat moment is duidelijk hoeveel extra inzet vanuit de organisatie en
partners nodig is om deze vervolgtrajecten uit te kunnen voeren. Hierbij kan gedacht worden aan hulp
vanuit schuldhulpverlening en de wijkteams, of andere vormen van sociaal/juridische dienstverlening
en/of maatschappelijke dienstverlening.
Machtiging verleend
De belastingdienst heeft het college gemachtigd om op te treden als een verlengde van de
belastingdienst om in contact te treden met de inwoners met de vraag of ze verdere hulp willen. Op 9
februari jl. hebben wij ingestemd met deze machtiging, de akkoordverklaring en verwerkersovereenkomst
met de belastingdienst. Gezien de toename in aantallen alsmede de nieuwe ontwikkelingen, hebben wij
op 23 maart jl. besloten om deze machtiging ook te verstrekken aan de BAR-organisatie om in contact te
treden met de gedupeerden.
Pauzeknop
Het kabinet heeft toegezegd om de schulden van gedupeerden bij Rijksuitvoerders kwijt te schelden en
tevens de gemeenten daartoe opgeroepen. Deze ‘pauzeknop’ regelt dat de invordering van schulden bij
gedupeerden 1 jaar lang wordt gepauzeerd. De pauzeknop voorkomt dat schuldeisers beslag kunnen
leggen op de € 30.000 of andere compensatie. Wij gaan gebruik maken van deze mogelijkheid. Dit jaar
wil het Rijk tot een structurele oplossing komen voor de gedupeerden.
Wij informeren u in ieder geval nog voor het zomerreces over de tot dan toe behaalde resultaten.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

