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Geachte mevrouw Fräser en Ripmeester,

Op 1 februari 2021 heeft u raadsvragen gesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire en het rapport. In
deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Toeslaqenaffai re

Vraag 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?

Antwoord :

Wij zijn op 9 februari 2021 akkoord gegaan met de machtiging van de belastingdienst en verwachten op
korte termijn de gegevens van de belastingdIenst over de gedupeerden te ontvangen (naam- en
contactgegevens). Wij nemen vervolgens actief contact op met de gedupeerden om te kijken op welke
wijze de gemeente hen kan ondersteunen

Vraag 2
Is het college bereid via haar communicatiekanalen gedupeerde ouders op te roepen zich te melden?

Antwoord :

We gebruiken onze reguliere communicatiekanalen zoals de Blauwkai en onze gemeentelijke website om
inwoners op te roepen. In de Blauwkai van 4 februari 2021 heeft hierover al een bericht gestaan

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

Antwoord

Er is voor Ridderkerk een eerste aanspreekpunt voor gedupeerden, te weten de teamleider van het
wijkteam. Dit draagt er aan bij dat alle meldingen centraal worden ontvangen. Het KCC is hier van op de
hoogte. Ook wordt op zeer korte termijn het mail-adres toeslagenaffaire@ridderkerk.nl geactiveerd.



Vraag 4
Is het college bereid een meldpunt voor de gedupeerden Ridderkerkse ouders te openen? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord :
Zie het antwoord op vraag 3

Vraag 5
Op welke wijze is binnen de interne ambtelijke organisatie de ondersteuning aan gedupeerde ouders
vormgegeven?

Antwoord :
Medewerkers van het wijkteam en andere lokale partners gaan in eerste instantie de gesprekken aan met
de gedupeerden en beoordelen welke hulp noodzakelijk is. Zij verlenen de dienstverlening en in het geval
een inwoner doorverwezen wordt naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening voor een traject, vindt er een
warme overdracht plaats.

Vraag 6
Da VFJC uit in haar bfi6f d.d. 22 januari 2021 zöfg6n 6v6f hat 6ntbF6k6n van äuid6lijlih6id öv6f 86
schuldenaanpak in relatie tot de 30.000 euro compensatie voor de gedupeerde ouders. Deelt u deze
zorgen met de VNG en waar zit uw zorg precies?

Antwoord :
Wij delen met de VNG deze zorg. Naast de zorgen die genoemd zijn door de VNG, bestaat er nog
onduidelijkheid over waarvoor de compensatie is bedoeld. De mogelijkheid bestaat dat beslagleggers
beslag gaan leggen. Dit terwijl de staatssecretaris aangeeft dat dit niet de bedoeling is

Vraag 7
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. Wanneer en op welke wijze betrekt u de
gemeenteraad bij de besluitvorming over het al dan niet kwijtschelden van de gemeentelijke vorderingen?

Antwoord :

We gaan eerst onderzoeken of wij vorderingen hebben op de gedupeerden en wat daar de omvang van
betreft alvorens we een voorstel aan u voorleggen

Vraag 8
Hoe hoog is het totale bedrag en hoe hoog is het gemiddelde bedrag per huishouden aan gemeentelijk
vorderingen van de gedupeerde Ridderkerkse ouders?

Antwoord :

Zie het antwoord op vraag 1 en 7. Allereerst moeten wij de gegevens ontvangen van de belastingdienst,
waarna een onderzoek kan plaatsvinden.

Vraag 9
Zijn alle gevallen geïnformeerd over en/of bekend bij de schuldhulpverlening in Ridderkerk? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord :

Zie het antwoord op vraag 1, 7 en 8.
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Vraag 10
Ontvangen de geraakte Ridderkerkse gezinnen binnenkort de nieuwe aanslag voor de lokale belastingen
of stelt de gemeente hen daarvan vrij of anderszins?

Antwoord :

Wij wachten nog op de gegevens van de belastingdienst. Om die reden kunnen de gedupeerden een
aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen ontvangen. Na ontvangst van de gegevens kunnen wij
de gevolgen voor de aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen beoordelen.

Risicoprofielen

Vraag 11
Wordt in de gemeente Ridderkerk gebruik gemaakt van zogenaamde risicomodellen/ slimme algoritmen?

a. Voor welk doeleinde worden deze risicomodellen/ sIImme algoritmen ingezet?
b. Wordt de (tweede) nationaliteit meegenomen in deze risicomodellen/ slimme algoritmen?
c. Sinds wanneer wordt er met dergelijke systemen gewerkt?

Antwoord

Zoals in het door u in november 2020 vastgestelde beleidsplan inzake toezicht en handhaving in het
sociaal domein gemeente Ridderkerk is opgenomen, wordt er gewerkt aan een regionaal risicoprofiel
voor fraude. Binnen de gemeente Ridderkerk wordt geen gebruik gemaakt van specifieke programma’s of
systemen waarmee op basis van data risicoprofielen worden geselecteerd.

Vraag 12
Stelt de gemeente Ridderkerk risicoprofielen van Ridderkerks inwoners ter ondersteuning van de
beleidsuitvoering op?

a. Voor welk doeleinde worden deze risicoprofleIen ingezet?
b. Wordt de (tweede) nationaliteit meegenomen in dit risicoprofiel?
c. Sinds wanneer wordt er met dergelijke systemen gewerkt?

Antwoord :
Zie het antwoord op vraag 11.

Vraag 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

Antwoord :
Zie het antwoord op vraag 11.

Vraag 14
Wordt u in dit proces samengewerkt of geleverd door externe bedrijven? Zo ja welke en waarvoor? in dit
proces wordt niet samengewerkt met andere bedrijven

Antwoord :

Zie het antwoord op vraag 11
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Overig

Vraag 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?

Antwoord :
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) geeft namens de Minister van Justitie en
Veiligheid een Verklaring Omtrent Gedrag af. De aanvrager krijgt vervolgens bericht van het COVOG. De
gemeente heeft hier geen inzicht in. De gemeente heeft tevens geen inzicht in aan welke inwoner geen
woning toegewezen is.

Vraag 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?

Antwoord :
Voorbeelden zoals de toeslagenaffaire en ook de 'boodschappenaffaire’ laten zien dat teveel aandacht
voor de systeemwereld schade kan toebrengen aan inwoners. Het is nodig om binnen de verschillende
wet- en regelgeving ook voldoende aandacht te houden voor de leefwereld van onze inwoners. Door
binnen het Sociaal Domein te kijken naar maatwerk, de methodiek van de doorbraakmethode en het
integraal werken, wordt geborgd dat er mogelijkheden zijn om deze knelpunten boven tafel te krijgen en
hiervoor oplossingen (op individueel) niveau te vinden.

Hoogachtend ,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
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