
Artikel 40 vragen n.a.v. kinderopvangtoeslag affaire en rapport 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

01-02-2021 

Onderwerp 

Schriftelijke vragen D66 en PvdA naar aanleiding van de kinderopvangtoeslag affaire en het 

rapport “ongekend onrecht” 

Vragenstellers 

Farahnaz Fräser, D66 

Arianne Ripmeester, PvdA 

Vragen 

Op donderdag 17 december 2020 is het eindverslag van de Parlementaire 

ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag genaamd “ongekend onrecht” aan de 

Kamervoorzitter aangeboden. Hierin constateert de commissie onder meer dat bij de 

fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn 

geschonden. 

1. Uit het overzicht van de belastingdienst blijkt (d.d. 31 januari 2021) dat er 61 Ridderkerkse 

gedupeerden zijn van de toeslagen affaire. Welke acties heeft het college al ondernomen om  

Ridderkerkse gedupeerden te bereiken?  

2. Is het college bereid via haar communicatiekanalen gedupeerde ouders op te roepen zich te 

melden? 

3. Is er op dit moment een duidelijk aanspreekpunt voor gedupeerde Ridderkerkse ouders? 

4. Is het college bereid een meldpunt voor de gedupeerden Ridderkerkse ouders te openen? Zo 

nee, waarom niet?  

5. Op welke wijze is binnen de interne ambtelijke organisatie de ondersteuning aan gedupeerde 

ouders vormgegeven? 

De VNG uit in haar brief d.d. 22 januari 2021 zorgen over het ontbreken van duidelijkheid over de 

schuldenaanpak in relatie tot de 30.000 euro compensatie voor de gedupeerde ouders.  

6. Deelt u deze zorgen met de VNG en waar zit uw zorg precies? 

https://over-ons.belastingdienst.nl/wp-content/uploads/2021/01/Aantallen-per-gemeente-26-januari-2021.pdf


De VNG geeft aan dat zij haar leden met klem zal oproepen de gemeentelijke vorderingen op 

gedupeerde ouders te laten vallen. En zal een voorstel van die strekking voorleggen aan de leden 

op de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2021. 

7. Wanneer en op welke wijze betrekt u de gemeenteraad bij de besluitvorming over het al dan 

niet kwijtschelden van de gemeentelijke vorderingen? 

8. Hoe hoog is het totale bedrag en hoe hoog is het gemiddelde bedrag per huishouden aan 

gemeentelijk vorderingen van de gedupeerde Ridderkerkse ouders? 

9. Zijn alle gevallen geïnformeerd over en/of bekend bij de schuldhulpverlening in Ridderkerk? Zo 

nee, waarom niet? 

10. Ontvangen de geraakte Ridderkerkse gezinnen binnenkort de nieuwe aanslag voor de lokale 

belastingen of stelt de gemeente hen daarvan vrij of anderszins?  

Risicoprofielen  

11. Wordt in de gemeente Ridderkerk gebruik gemaakt van zogenaamde risicomodellen/ slimme 

algoritmen?  

a. Voor welk doeleinde worden deze risicomodellen/ slimme algoritmen ingezet? 

b. Wordt de (tweede) nationaliteit meegenomen in deze risicomodellen/ slimme 

algoritmen? 

c. Sinds wanneer wordt er met dergelijke systemen gewerkt? 

12. Stelt de gemeente Ridderkerk risicoprofielen van Ridderkerks inwoners ter ondersteuning van 

de beleidsuitvoering op?  

a. Voor welk doeleinde worden deze risicoprofielen ingezet? 

b. Wordt de (tweede) nationaliteit meegenomen in dit risicoprofiel? 

c. Sinds wanneer wordt er met dergelijke systemen gewerkt?  

13. Welke parameters en bronnen worden gebruikt worden bij het opstellen van een risicomodel/ 

slimme algoritmen/ risicoprofielen? Wij krijgen graag inzicht in alle gebruikte bronnen en 

parameters. 

14. Wordt u in dit proces samengewerkt of geleverd door externe bedrijven? Zo ja welke en 

waarvoor? 

 



 

Overig 

15. Bekend is geworden dat de belastingdienst, nadat zij iemand beschuldigen van fraude, 

doorgeeft aan gemeenten en woningbouwcorporaties dat er sprake is van een fraudeur. 

Gevolg hiervan is ondermeer dat deze mensen geen VOG krijgen en ook niet meer in 

aanmerking komen voor een huurwoning. Hoeveel Ridderkerkse inwoners hebben in de 

periode van 2013 tot en met 2021 als gevolg van een melding van de belastingdienst, geen 

VOG gekregen of geen woning toegewezen gekregen? In hoeveel gevallen ging het om een 

gedupeerde ouder?  

16. Rijksbreed wordt gekeken of er ook elders in wet- en regelgeving en/of in de uitvoering 

knelpunten zitten als gevolg waarvan burgers financiële schade ondervinden. 

Uitvoeringsorganisaties doen hetzelfde. Welke acties onderneemt de gemeente Ridderkerk op 

dit punt?  

Graag zouden wij de schriftelijke beantwoording vóór maandag 1 maart 2021 ontvangen zodat wij 

deze kunnen betrekken bij de voorbereiding en behandeling van het beleidsstuk Integraal Sociaal 

Domein. 
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