RIS-nummer:

Schriftelijke vragen: college, scheld schuld kwijt van gedupeerde ouders toeslagenaffaire!
Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP

Datum: 21 januari 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Op 18 januari liet staatssecretaris Van Huffelen weten dat van de gedupeerde ouders van de
Toeslagenaffaire de openstaande schulden bij de Belastingdienst worden kwijtgescholden 1. Zij riep
daarbij de andere schuldeisers op ditzelfde te doen. In navolging hiervan heeft de VNG gemeenten
opgeroepen openstaande gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden 2.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Grinwis de volgende
vragen:
1) Is het college op de hoogte van de oproepen van de staatssecretaris en van de VNG?
2) Zijn er gedupeerde Haagse ouders van de Toeslagenaffaire die nog openstaande vorderingen
hebben uitstaan bij de gemeente? Zo ja, hoeveel en om hoeveel schuld gaat het in totaal?
3) Gaat het college deze openstaande schulden kwijtschelden? Zo niet, waarom niet? Zo ja, kunt
u, zodra de kwijtschelding heeft plaatsgevonden, de raad hierover informeren?
Het kabinet heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp van de gemeenten aan de
gedupeerden.
4) Welk deel van dit budget is naar onze gemeente gegaan? Is dit geld al gebruikt? Waarvoor?
Wordt dit geoormerkt, zodat deze middelen echt ingezet worden voor de gedupeerden van de
toeslagaffaire?
Niet alle gedupeerde ouders zijn bij het college in beeld, omdat de Belastingdienst die gegevens niet
mag delen met de gemeente. Het kabinet heeft nu aangeven dat er voor gemeenten nog in januari de
mogelijkheid zal ontstaan om van de gedupeerden de benodigde gegevens te gegevens te krijgen (BSN,
naam en telefoonnummer), zodat de gemeente hen hulp kan bieden. In de commissievergadering van
14 januari jl. heeft de wethouder aangegeven hier op korte termijn gebruik van te maken.
5) Is dit inmiddels al gebeurd? Zijn hiermee alle gedupeerde ouders in beeld? Met hoeveel
gedupeerde ouders is er inmiddels contact opgenomen?

Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Lesley Arp
SP

Robin Smit
PvdD

Fatima Faïd
HSP

1

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/18/belastingdienst-scheldt-schulden-van-gedupeerdeouders-kwijt
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