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Beantwoording van de vragen 
1. Is er bij de gemeente bekend hoeveel slachtoffers er gevallen zijn van de toeslagenaffaire in Woerden?  
 
Antwoord:  
Volgens informatie van de Belastingdienst zijn er in de gemeente Woerden 15 gezinnen slachtoffer geworden van de 
toeslagenaffaire. Mogelijk dat dit aantal nog oploopt.  
 
2. Zo niet, wil het college nagaan of deze er wel zijn in onze gemeente?  
 
Antwoord:  
Zie beantwoording vraag 1.  
 
3. Heeft de gemeente inmiddels al een meldpunt opgezet zoals geadviseerd door de VNG? En wil ze hierover breed 
communiceren met alle communicatiemiddelen die gemeente ter beschikking heeft?  
 
Antwoord:  
Inmiddels is het “Steunpunt Toeslagenaffaire” opgezet. Hier kunnen slachtoffers van de toeslagenaffaire zich melden. 
Omdat de slachtoffers zich vooralsnog zelf moeten melden (de VNG is in overleg met de Belastingdienst om de gegevens 
van de slachtoffers over te dragen aan de gemeenten) vragen we via alle media-kanalen die tot onze beschikking staan 
aandacht voor dit steunpunt. In de bijlage treft u het persbericht over het steunpunt aan.  
 
4. Is het college bereid om, als deze mensen zich melden, ze te helpen met het oplossen van hun problemen?  
 
Antwoord:  
Vanzelfsprekend is het college bereid om de slachtoffers te helpen en de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om 
de ernstige gevolgen van de toeslagenaffaire te herstellen. Het college heeft hiervoor twee consulenten beschikbaar 
gesteld die de slachtoffers gaan ondersteunen. Samen met deze consulenten wordt in kaart gebracht op welke vlakken 
de problemen zich voordoen en waar de ondersteuning nodig is. Hierbij wordt ‘breed’ naar leefgebieden gekeken: zorg, 
opvoeding, inkomen, wonen en schulden. Met de slachtoffers wordt een aanpak uitgewerkt. In geval andere partijen en 
instanties benaderd moeten worden, zorgen de consulenten voor een warme overdracht. Of deze extra inzet van de 
gemeente(s) vergoed wordt is momenteel onderwerp van gesprek tussen de VNG en de Rijksoverheid. Vooruitlopend 
daarop starten wij nu reeds met deze aanpak. Het college wil daarmee uitstralen dat de slachtoffers er niet meer alleen 
voor staan. Dit is noodzakelijk om het vertrouwen in de overheid weer op te bouwen.     



  
 
   
 
Bijlagen 
1. Vragen reglement van orde D/21/006101 
2. Persbericht Steunpunt Toeslagenaffaire D/21/006104  
  



 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen 
_Onderwerp_   Bijstand gedupeerden toeslagenaffaire  

______________________________________________________ 
_EindeOnderwerp_  _Naam aanvrager(s)_ Hendrie van Assem  _EindeNaam aanvrager(s)_ _Fractie(s)_ Inwonersbelangen  _EindeFractie(s)_ _GesteldeVragen_  

Inwonersbelangen is, met velen anderen, verbijsterd over de aanhoudende 
problemen rond de toeslagenaffaire. Deze is nog lang niet ten einde, zeker niet voor 
de gedupeerden. Van financieel aan de grond zitten tot aan psychologische 
problemen. De gedupeerden raakten buiten hun schuld in deze situatie.  
 
Er is een helder onderzoeksrapport geschreven over wat er allemaal fout is gegaan. 
Dat het politieke consequenties heeft daar hebben de gedupeerden in hun dagelijkse 
misère niets aan. Het enige wat hen kan helpen is een snelle oplossing van hun 
persoonlijke problemen. De gemeenten konden tot kort niets doen vanwege de AVG. 
Inmiddels is daar verandering in gekomen. Volgens Inwonersbelangen zou het een 
goede zaak zijn om dezelfde stappen te zetten als bijvoorbeeld in gemeente Den 
Bosch (zie bijlage). 
 
Daarom heeft Inwonersbelangen de volgende vragen: 
 

1. Is er bij de gemeente bekend hoeveel slachtoffers er gevallen zijn van de 
toeslagenaffaire in Woerden?  

2. Zo niet, wil het college nagaan of deze er wel zijn in onze gemeente? 
3. Heeft de gemeente inmiddels al een meldpunt opgezet zoals geadviseerd 

door de VNG? En wil ze hierover breed communiceren met alle 
communicatiemiddelen die gemeente ter beschikking heeft? 

4. Is het college bereid om, als deze mensen zich melden, ze te helpen met het 
oplossen van hun problemen? 

 
_EindeGesteldeVragen_  

Inwonersbelangen 
 
Hendrie van Assem - Fractievoorzitter 
 
 
 



Bijlage:  

Meldpunt 
Toeslagenaffaire 
8 januari 2021 
   Algemeen 

 
Woont u in de gemeente ’s-Hertogenbosch en bent u 
slachtoffer van de toeslagenaffaire van de Belastingdienst? 
Zoals de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u voor hulp en 
ondersteuning terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij helpen u 
verder bij problemen rond schulden, inkomen, wonen, zorg of 
opvoeding. 

Waar kan ik me melden? 
Volgens de gegevens van de Belastingdienst zijn er in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch in ieder geval 33 getroffen 
gezinnen slachtoffer. Wethouder van Olden: “Vanwege de 
privacy krijgen we geen gegevens. Daarom kunnen we zelf 
geen contact opnemen. Als mensen zich melden, dan kunnen 
we de slachtoffers uit onze gemeente helpen.” De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de Belastingdienst hebben de 
gemeenten gevraagd een meldpunt op te zetten en 
ondersteuning te geven. 

Weet u niet of u een slachtoffer bent? 
Is er een toeslag stopgezet en/of moet u deze terug betalen, en 
weet u niet waarom? Bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag? 

https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/category/algemeen/


Dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt. 
De Sociaal Raadslieden kijken met u mee. U krijgt advies en 
hulp van mensen die kennis hebben van toeslagen. Bent u 
mogelijk slachtoffer en nog niet aangemeld bij de 
Belastingdienst? Dan helpen zij u bij de melding. 

Meer informatie 
De hulp van de gemeente heeft geen invloed op de 
compensatie door de Belastingdienst. In deze Infographic vindt 
u meer informatie. 

Contact opnemen 
U kunt bellen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, 
woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Sociaal Raadslieden (073) 615 90 90 
Of stuur een e-mail via dit contactformulier. 
 

https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/scGCC09.aspx?urlPM=0A8050C8-9ABC-73C0-3ADF202C78AADC81


 

contactpersoon voor de pers 
 
Communicatie gemeente Woerden:  
Annebeth Bosman, 06 5005 1034, bosman.a@woerden.nl 
Gerold Borsboom, 06 54234436, borsboom.g@woerden.nl,  
 
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348 

 

Gewijzigde veldcode

 

 

 

CONCEPT Persbericht  

Woerden, 22 januari 2021 

 
Steunpunt Toeslagenaffaire van start 
 

Gemeente Woerden heeft een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire opgericht. Ook in 

Woerden zijn ouders de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de 

Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde.  

Met het steunpunt hoopt de gemeente de gedupeerde ouders zo snel mogelijk te bereiken en hen te 

helpen om de gevolgen van de affaire tot een minimum te beperken. 

Extra hulp 

De getroffen ouders kunnen recht hebben op een compensatieregeling van de Belastingdienst. Maar 

voor wie in de problemen is geraakt, is de regeling misschien niet voldoende. Er kunnen meer 

problemen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding 

van kinderen. De gemeente kan de ouders helpen om ook op deze vlakken de juiste hulp te krijgen. 

Aanmelden bij Steunpunt Toeslagenaffaire 

De gemeente Woerden roept slachtoffers van de toeslagenaffaire op om zicht te melden. Vanwege de 

privacywetgeving zijn de getroffen ouders niet automatisch bekend bij de gemeente. Zij moeten zich 

zelf melden. Dat kan via Woerden Wijzer: info@woerdenwijzer.nl of 0348 428 600 (ma t/m vr van 8:30 

tot 12:30 uur) 

mailto:bosman.a@woerden.nl
mailto:borsboom.g@woerden.nl
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
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