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Betreft: Voortgang toeslagenaffaire

Geachte raadsleden ,

De afgelopen tijd hebben we veel gedupeerden benaderd en hebben zich op het gebied van de
kinderopvangtoeslagaffaire een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Met deze brief willen wij u hier over
informeren .

Gedupeerden worden benaderd
Per peildatum 20 mei 2021 hebben 163 inwoners zich als gedupeerde bij de Belastingdienst gemeld. Het
aantal is toegenomen ten opzichte van eerder gegeven aantallen omdat meer inwoners zich bij de
Belastingdienst hebben gemeld. Het is realistisch te verwachten dat het aantal gedupeerden opnieuw
verder kan toenemen. Iets minder dan een derde hiervan heeft per peildatum 29 april jl. een uitbetaling
ontvangen zoals een compensatie, noodvoorziening of een ander bedrag van de Belastingdienst.

We zijn nu 2 maanden bezig met het actief benaderen van de gedupeerden. We hebben de gedupeerden
telefonisch benaderd en zo mogelijk een bericht ingesproken. Daar waar geen contact mogelijk is wordt
er een brief gestuurd. Van die 163 hebben we 1 17 gedupeerden kunnen bereiken. Ongeveer 25
gedupeerden willen ondersteuning van de gemeente. Wij realiseren ons dat veel mensen in de
problemen zijn gekomen. Het vertrouwen in de overheid, en daardoor ook de gemeente, is er soms niet
meer. Door het persoonlijk contact met de gedupeerden proberen we het vertrouwen te herstellen. Deze
persoonlijke aandacht en een luisterend oor worden gewaardeerd.

Pauzeknop geactiveerd
Per peildatum 20 mei jl. hebben we van de Belastingdienst gegevens ontvangen met betrekking tot de
pauzeknop. Voor Ridderkerk gaat het om 236 inwoners. Dit aantal is hoger dan het aantal gedupeerden,
omdat de partner van de gedupeerde ook in aanmerking komt voor de pauzeknop. Op die manier wordt
rust in het gezin bereikt. De pauzeknop geldt niet voor diegenen die een betalingsregeling hebben zoals
een minnelijk of een wettelijk traject. We hebben de vorderingen die wij hebben op de gedupeerden,
gepauzeerd in afwachting van de oplossing vanuit het Rijk.
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Kwijtschelding
Op dit moment wordt er door de betrokken ministeries gewerkt aan het creëren van een wettelijke
grondslag om de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders kwijt te kunnen scheIden. Het
wetsvoorstel over kwijtschelding van gemeentelijke schulden loopt mee in een breder wetsvoorstel van
het ministerie van Financiën over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire. Verwachting is dat rond
de zomer hier meer duidelijkheid over komt. De vorderingen bij de gemeente zijn vooralsnog opgeschort
door de werking van de pauzeknop. Op 25 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat gedupeerden
geholpen gaan worden door het overnemen van alle private schulden. Hiervoor wordt een loket ingericht
waar gedupeerden een overzicht van de schulden kunnen inleveren. Schulden van een hypotheek,
consumptieve kredieten en zakelijke schulden vallen hier mogelijk niet onder

Vrijlating compensatie lokale regelingen
De staatssecretaris heeft beoogd om de compensatie die de gedupeerden hebben ontvangen van de
Belastingdienst, volledig vrij te laten voor wat betreft de Participatiewet. Dit geldt voor de algemene
bijstand, echter niet voor de lokale regelingen zoals de regeling Meedoen en de bijzondere bijstand. Voor
de lokale regelingen en de bijzondere bijstand hebben we ons beleid aangepast (zie bijlagen) en wordt de
compensatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 vrijgelaten.

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,

urgemeestAr

mw. A. Attem

Bijlagen :
Beleidsregels bijzondere bijstand Ridderkerk 2021
Herzien Uitvoeringsbeleid Meedoen Ridderkerk 2021


