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Betreft: Voortgang Hulpteam Toeslagenaffaire
Geachte raadsleden,

Per 1 maart 2021 is Ridderkerk gestart met de aanpak op het herstel van de Toeslagenaffaire. Op basis
van onze praktijkervaring en het landelijke rapport ‘herijking aanpak Toeslagenaffaire’ is besloten per
maart 2022 de aanpak te herzien, namelijk met de inzet van het hulpteam Toeslagenaffaire. U bent
hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief d.d. 18-02-2022.
Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de voortgang van het hulpteam, inzet van de specifieke
uitkering (SPUK), het betrekken van ouders in onze aanpak, uithuisplaatsingen en het vervolg op de
‘herijking aanpak Toeslagenaffaire’.
Voortgang
Op peildatum 16 juni 2022 heeft de gemeente Ridderkerk in totaal de gegevens van 230 inwoners
doorgekregen die zich bij de Belastingdienst hebben gemeld als mogelijk gedupeerde. Hiervan
ontvangen momenteel 58 inwoners een actieve ondersteuning van het hulpteam. De overige inwoners
zijn benaderd, maar hebben aangegeven geen ondersteuning van de gemeente nodig te hebben. Sinds
de start van het hulpteam krijgen inwoners een vast contactpersoon die de algehele regie houdt in het
proces. Daar waar de medewerkers zelf de expertise niet hebben, kijken zij samen met de ouder welke
oplossingen er mogelijk zijn en wordt samenwerking gezocht met een vakafdeling of andere partners.
Ook heeft het hulpteam contact met het brede hulpteam van de Belastingdienst om de voortgang te
bewaken.
Inzet SPUK
Aan de hand van de gegevens die de Belastingdienst met de gemeente deelt, legt het hulpteam contact
met de inwoners. Ouders kunnen zich ook zelf melden bij het hulpteam. Op basis van intakes wordt
geïnventariseerd wat de inwoner nodig heeft om verder te kunnen. Soms is dit psychosociale
ondersteuning, een schuldhulpmaatje, ondersteuning in het herstelproces rondom de Toeslagenaffaire of
financiële ondersteuning.

Het hulpteam kan gebruik maken van middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor
ondersteuning aan mogelijk gedupeerde ouders, namelijk de specifieke uitkering Toeslagenaffaire. Uit
deze SPUK kunnen bijvoorbeeld tandartsrekeningen, de aanschaf van een bril, meubels of witgoed
worden vergoed. De SPUK middelen worden ingezet als het vergoeden van een rekening of het
aanschaffen van een product een barrière wegneemt die is ontstaan door de Toeslagenaffaire. Ook de
inzet van het hulpteam, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en schulden worden uit de SPUK
gedekt. Op peildatum 16 juni 2022 is in totaal € 82.597,91 geboekt op de SPUK regelingen
Toeslagenaffaire. Daarvan is € 32.538,99 naar het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen gegaan.
Op de SPUK kwijtschelding gemeentelijke schulden (Pwet) is € 25.809,43 geboekt. De kosten voor
specifiek maatwerk aan de inwoner bedragen op dit moment € 24.249,49.
Betrekken van ouders
De laatste tijd is het hulpteam via meerdere kanalen onder de aandacht gebracht bij inwoners. Zo
verscheen in april een interview met het hulpteam in De Combinatie en is er sinds 6 april een
telefoonnummer waarmee inwoners direct contact krijgen met een medewerker van het hulpteam. Ook
zijn contactkaarten ontworpen om het hulpteam onder de aandacht te brengen bij relevante partners,
zoals de voedselbank, welzijnsorganisaties, wijkteams, kerken, etc. Bovendien toetsen wij onze aanpak
aan die van andere gemeenten en zijn we actief betrokken bij de overleggen van de VNG en de regio.
Daarnaast heeft het hulpteam geïnvesteerd in contact met organisaties als ‘Stichting Lotgenotencontact
Kinderopvang Toeslagenaffaire’ en ‘Zolderkamer 5’ om verder vorm te geven aan het betrekken van
ouders in de herstelaanpak. De inzet van de ervaringsdeskundige zoals voorgesteld in het plan van
aanpak wordt heroverwogen naar aanleiding van de contacten die er zijn geweest met landelijke
organisaties. De nadruk ligt nu op het bereiken van lokale ouders en hen uitnodigen om mee te denken
over de aanpak. Dit doen wij door plekken waar ouders samen komen te bezoeken en
lotgenotenavonden te organiseren. Deze avonden worden georganiseerd door de lokale
welzijnsorganisaties om ouders die liever geen contact hebben met de overheid niet af te schrikken.
Uithuisplaatsingen
Het CBS heeft op 11 mei 2022 - op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) - actuele
cijfers over uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerde ouders in de Kinderopvangtoeslagaffaire
gepubliceerd. Het CBS heeft net als eerder de cijfers landelijk, naar jeugdzorgregio en naar gemeente
gepubliceerd waar mogelijk. Als in een gemeente minder dan 10 uithuisgeplaatste kinderen wonen dan
worden er uit privacyoverwegingen geen resultaten gedeeld. Voor de gemeente Ridderkerk zijn ook geen
resultaten gedeeld. Het hulpteam heeft tot op heden ook nog geen signalen ontvangen van ouders uit de
gemeente over uithuisplaatsingen.
Herijking
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in de herijking van de Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen (UHT) aangekondigd dat de gemeente een grotere rol gaat krijgen. Dit zal voornamelijk zijn in
het voeren en faciliteren van driegesprekken met gemeente, ouder en de belastingdienst. De VNG
verwacht dat één op de drie ouders interesse heeft in een driegesprek. Dit betekent extra
werkzaamheden voor het hulpteam. De VNG verwacht dat er 4 tot 8 uur werk zit in het organiseren en
voeren van deze gesprekken per ouder. Implementatie hiervan zal vermoedelijk plaatsvinden in juli. Door
de komst van het hulpteam kan de gemeente goed inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Ook vanuit de
nationale ouderpanels en andere gemeenten wordt positief gesproken over de Ridderkerkse aanpak.
Momenteel wordt onderzocht of naar aanleiding van de herijking een piekbelasting wordt verwacht voor
het hulpteam en hoe dit kan worden opgevangen.
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Vervolg
Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u
daar over informeren.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,
de burgemeester,

Dhr. H.W.J. Klaucke

Mw. A. Attema

