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Betreft: artikel 40 vragen t.a.v. de gevolgen voor Ridderkerkse gedupeerden van de toeslagenaffaire

Geachte mevrouw De Wolff-ter Beek,

Op 25 januari 2021 heeft u raadsvragen gesteld in het kader van de toeslagenaffaire. In deze brief geven
wij antwoord op uw vragen

Vraag 1
Is het college bekend met het aantal Ridderkerkse gedupeerden van de toeslagenaffalre en hun
hulpvraag?

Antwoord :
Volgens de gegevens van de Belastingdienst kent de gemeente Ridderkerk per peildatum 26 januari
2021 61 inwoners die gedupeerd zijn ten gevolge van de toeslagenaffaire. De kans bestaat dat dit aantal
verder oploopt

Vraag 2
Zo ja, hoeveel van deze gedupeerden zijn nu in beeld en welke hulp wordt er geboden?

Antwoord
Enkelen van deze gedupeerden zijn in beeld bij de gemeente Ridderkerk en/ of vrijwilligersorganisaties.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt er hulp geboden. Dit kan hulp bij het oplossen van de overige
schulden zijn.

Vraag 3
Zo nee, wat is daar de verklaring voor? is er contact geweest met VNG en/of de Uitvoerings- en
Herstelorganisatie Toeslagen (UHT)?
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Antwoord:
Tot op heden hebben enkelen zich gemeld. Een verklaring kan zijn dat de inwoner zelf probeert om de
problematiek op te lossen. Ook kan de inwoner het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt, waardoor
de inwoner een hoge drempel ervaart om hulp te zoeken bij de gemeente. Er is zowel contact met de
VNG als met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) geweest.

Vraag 4
Het kabinet heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp van de gemeenten aan de gedupeerden
Welk deel van dit budget is naar Ridderkerk gegaan? Wordt dit geoormerkt zodat deze middelen echt
ingezet worden voor de gedupeerden van de toeslagaffaire?

Antwoord :
Via de Specifieke Uitkering is een bedrag van € 34.756,18 (inclusief BTW) ter beschikking gesteld. Deze
gelden worden ingezet ten behoeve van capaciteit om de gedupeerden te ondersteunen

Vraag 5
Het kabinet heeft nu aangegeven dat er voor gemeenten nog in januari de mogelijkheid zal ontstaan om
van de gedupeerden de benodigde gegevens te krijgen (BSN, naam en telefoonnummer). Bent u hiervan
op de hoogte? Hoe gaat u daarmee aan de slag? Bent u bereid de raad hierover zo snel mogelijk te
informeren?

Antwoord :
In de derde week van dit jaar hebben wij vanuit de belastingdienst een akkoordverklaring
gegevensuitwisseling ontvangen. Op 9 februari hebben wij ingestemd met deze overeenkomst alsmede
de akkoordverklaring. Met het ondertekenen van dit document krijgen wij toegang tot de gegevens van de
gedupeerden. Zodra wij toegang hebben tot deze gegevens, kunnen we onderzoeken of de gedupeerden
al hulp ontvangen van de gemeente. Zo krijgen we inzicht in welke hulp er geboden moet worden. Ook
kunnen we onderzoeken of er schulden zijn die verband houden met de toeslagenaffaire. De
gedupeerden gaan wij benaderen en wij zullen onze dienstverlening aanbieden om hen te helpen.

Vraag 6
Rotterdam is overgegaan tot het kwijtschelden van gemeentelijke schulden voor de gedupeerden. Hoe
staat u hiertegenover?

Antwoord :

We gaan eerst de omvang bepalen van de gemeentelijke vorderingen die wij op de gedupeerden hebben
alsmede de financiële impact op de begroting alvorens daar een besluit over te nemen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,

dhr. H.W.J mw. A. Attema 6 F


