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Betreft: Voortgang Kinderopvangtoeslagaffaire Ridderkerk

Geachte raadsleden ,

Wij hebben voor het zomerreces besloten om te anticiperen op de 'Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen’. Hierover hebben wij u geïnformeerd op 9 juli jl. Middels deze brief willen wij u informeren over
de voortgang van de aanpak rondom de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit ook conform de gedane
toezegging (ID 2716) in de raadsvergadering van 16 september jongstleden.

Aantallen gedupeerden
Op 1 oktober jl. zijn er 198 inwoners (exclusief partners) die zich als gedupeerde hebben gemeld bij de
Belastingdienst. Nog niet alle inwoners die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst zijn als gedupeerde
aangemerkt. Van deze 198 inwoners, hebben we 169 inwoners kunnen benaderen. Hiervan wensen 30
inwoners hulp van onze gemeente op 1 van de 5 leefgebieden

Op 23 september jl. zijn er 133 inwoners, inclusief partners, door de BelastingdIenst als gedupeerden
aangemerkt. Daarnaast zijn er nog eens 19 inwoners, inclusief partners, aangemerkt als gedupeerden die
de laatste 5 jaren zijn verhuisd van dan wel naar gemeente Ridderkerk

Voortgang kwijtschelding
We hebben niet op alle inwoners die als gedupeerde zijn aangemerkt een vordering. Voor 25
gedupeerden zijn wij op dit moment bezig om de vorderingen kwijt te scheIden op het gebied van
gemeentelijke belastingen, Participatiewet en overige vorderingen. Een deel hiervan heeft reeds de
beschikking ontvangen. Voor deze 25 gedupeerden gaat het nu om een totale vorderingshoogte van
ongeveer € 26.000 waarvan verhoudingsgewijs een groot deel gemeentelijke belastingen betreft.

Tweewekelijks ontvangen wij vanuit de Belastingdienst de gegevens van inwoners die als gedupeerden
zijn aangemerkt. Wij onderzoeken voortdurend of we vorderingen hebben op gedupeerden en indien dat
het geval is, passen we vervolgens ambtshalve kwijtschelding toe.



Vervolg
Wij informeren u voor het einde van het jaar weer over de tot dan toe bereikte resultaten op het gebied
van de kwijtschelding en de voortgang van deze aanpak.

We beschouwen de raadstoezegging met ID-nummer 2716 – inhoudende dat u eInd oktober een RIB
krijgt over de stand van zaken rondom de toeslagenaffaire
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