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Betreft: Beantwoording raadsvragen (art. 40, RvO) overnemen schulden ouders kinderopvangtoeslagaffaire

Geachte heer Kardol,

Op 8 mei 2021 heeft u raadsvragen gesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire. In deze brief geven
wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1
Hoeveel inwoners hebben een gedupeerdenstatus gekregen en zitten ook in een schuldentraject bij de
gemeente?

Antwoord:
Wij zijn vanuit de BelastingdIenst niet gemachtigd om de gegevens die wij hebben ontvangen, naast onze
eigen data te leggen. De gemeente Ridderkerk kent per peildatum 20 mei 2021 163 gedupeerden die
zich hebben gemeld in het kader van de toeslagenaffaire. Van die 163 hebben we 1 17 gedupeerden
kunnen bereiken. Ongeveer 25 gedupeerden willen ondersteuning van de gemeente. Op basis van de
gesprekken die wij hebben gevoerd met de gedupeerden, blijkt dat een klein aantal, namelijk rond de 10,
gedupeerden een minnelijk traject volgt. Omdat wij geen vergelijking mogen maken met onze data,
kunnen wij geen exact aantal weergeven.

Vraag 2
Wat is de gemiddelde schuldpositie van deze groep?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1 : wij zijn vanuit de Belastingdienst niet gemachtigd om de gegevens die wij
hebben ontvangen, naast onze eigen data te leggen. Om die reden weten we niet wat de gemiddelde
schuldpositie is (geweest) van deze groep. Een deel van de gedupeerden heeft de schulden afbetaald op
eigen kracht of via een minnelijke regeling. Ook is de gevolgschade niet inzichtelijk.



Vraag 3
Is het college voornemens een zelfde initiatief als de Gemeente Rotterdam te ontplooien? Zo ja waarom
en zo nee waarom niet?

Antwoord
Wij zien graag een oplossing voor alle gedupeerden en niet slechts voor een kleine groep. Juist voor die
groep die geen schuldentraject volgt, bestaan nog onduidelijkheden als het gaat om kwijscheldingen van
vorderingen.

De staatssecretaris heeft op 21 april jl. een brief gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer waarin
het e.e.a. met betrekking tot het schuldentraject uiteen is gezet. De staatssecretaris biedt in ieder geval
een oplossing voor de gedupeerden voor de restant vordering in een minnelijk traject. De Belastingdienst
benadert op dit moment de schUldhUlpverlerIers van de gedupeerden die in een minnelijk traject zitten.
De opdracht betreft het opschorten van de regeling, alsmede de aflossingen te pauzeren en het tot dan
toe gereserveerde bedrag ten goede laten komen aan de inwoner. Op dit moment voeren wij dit uit voor
diegenen waarvoor wij die instructie hebben gekregen, te weten 6 gedupeerden.

De lijn van de VNG is:
• wacht met activiteiten totdat de landelijke lijn duidelijk is, dit voorkomt herstelacties achteraf;
• wacht op een uniforme aanpak door alle gemeenten zodat er rechtsgelijkheid is in de aanpak

De VNG verwacht op korte termijn hier duidelijkheid in te kunnen bieden. Mocht de te ontvangen VNG-
reactie aanleiding geven tot een andere /nieuwe zorgvuldige afweging in het belang van betreffende
inwoners, dan zullen we uw raad hierover aanvullend informeren.
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