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Betreft: Verlenging Inzet Hulpteam Toeslagenaffaire

Geachte raadsleden ,

Per 1 maart 2021 is Ridderkerk gestart met de aanpak op het herstel van de Toeslagenaffaire. Om betere
ondersteuning te bieden aan de ouders werd in maart 2022 een hulpteam Toeslagenaffaire geformeerd
Het hulpteam bestaat momenteel uit vijf medewerkers, een projectleider en een beteidsadviseur. Met
deze brief stellen wij u op de hoogte van de verlenging van het hulpteam Toeslagenaffaire tot en met
2025, het wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen en de driegesprekken.

Verlenging tot en met 2025
Op peildatum 5 augustus 2022 biedt het hulpteam actieve ondersteuning aan 68 ouders en hun gezinnen
in Ridderkerk. Het hulpteam biedt ondersteuning op meerdere leefgebieden, namelijk: gezin, werk,
financiën, huisvesting en zorg. In korte tijd is het hulpteam daarnaast actief betrokken geraakt bij
regionale en landelijke overleggen om informatie-uitwisseling te bevorderen. Bovendien is het samen met
andere regio gemeenten betrokken bij de pilot van de Belastingdienst voor het voeren van de
driegesprekken tussen gemeente, ouder en Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

De kosten van de inzet van het hulpteam worden aan het eind van het jaar gedeclareerd bij het Rijk. De
duur van de inzet van het hulpteam is gekoppeld aan de specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk
Inmiddels is bekend dat de SPUK doorloopt tot en met 2025. Gezien het succes van het hulpteam en de
grotere rol die wordt voorzien voor gemeenten in de Herijking Herstel Toeslagen is besloten de inzet van
het hulpteam te verlengen tot en met 2025 in plaats van de eerder gecommuniceerde datum van
december 2022

Wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen
De behoefte aan ondersteuning vanuit de gemeente is deels afhankelijk van de snelheid van de
processen bij de Belastingdienst. De verwachting is dat het herstel van alle ouders en gezinnen nog
enkele jaren gaat duren. Het verlengen van de inzet van het hulpteam maakt het mogelijk om ouders en
gezinnen gedurende het gehele herstelproces te blijven ondersteunen en in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen vanuit het Rijk.



Zo wordt naar verwachting na de zomer van 2022 het wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen
aangenomen. In het wetsvoorstel is een aantal nieuwe regelingen opgenomen, zoals de kindregeling. De
kindregeling zorgt er voor dat ook kinderen van gedupeerde ouders een financiële vergoeding ontvangen.
Ook bevat het wetsvoorstel een regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het
kindgebonden budget. Daarnaast wordt via het wetsvoorstel onder meer de ondersteuning voor ouders in
het buitenland geregeld. Door de verlenging van de inzet kan het hulpteam gezinnen in de gemeente ook
ondersteunen bij zaken die voortkomen uit de nieuwe regelingen, zoals financiële ondersteuning voor
kinderen

Driegesprekken
Bovendien kunnen ouders volgens de Herijking Herstel Toeslagen binnenkort in gesprek gaan met het
UHT (Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen) en de gemeente als ze de uitslag van de eerste toets
ontvangen of aan de beurt zijn voor de integrale beoordeling. In dit driegesprek kan de ouder zijn/haar
persoonlijke verhaal kwijt. UHT en de gemeente kunnen daarop het vervolgtraject bespreken en de
behoeften van de ouder in kaart brengen op het gebied van brede ondersteuning. De gemeente zal
volgens het meest recente herijkingsproces verantwoordelijk worden voor het plannen van de
driegesprekken. Deze gesprekken zijn tijdsintensief, omdat ze zorgvuldige voorbereiding vereisen van de
hulpverlener vanuit de gemeente en de persoonlijk zaakbehandelaar van het UHT. Ook wordt een
toename in de nazorg voor ouders verwacht. Wanneer nieuwe ontwikkelingen vragen om een uitbreiding
van de capaciteit van het hulpteam kan de SPUK daarin faciliteren. Ook naar aanleiding van deze
ontwikkeling is een verlenging van de inzet van het hulpteam gewenst.

Vervolg
Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang.
informeren

\er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u

Hoogachtend,
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