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Kennisnemen van 
Raadsinformatiebrief over de aanpak en voortgang van de afwikkeling van de Toeslagenaffaire. 
 
   
 
Inleiding 
Duizenden ouders zijn in Nederland getroffen door het handelen van de Belastingdienst/Toeslagen met betrekking tot de 
kinderopvangtoeslag. Gedupeerde ouders van deze Toeslagenaffaire worden hiervoor door de Belastingdienst/Toeslagen 
financieel gecompenseerd. In ieder geval zullen gedupeerden een bedrag van € 30.000 ontvangen. Dit geld is bedoeld 
om een nieuw leven op te bouwen, niet om schulden mee af te lossen. Voor wie in de problemen is geraakt is deze 
financiële compensatie niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, 
schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daarom heeft de verantwoordelijk staatssecretaris de 
gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. Gemeenten zijn door hun specialistische kennis 
en ervaring bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerden, een goed gesprek te voeren, vertrouwen te 
winnen en hen op gemeentelijke hulp- en ondersteuning te wijzen. Het gaat in Woerden vooralsnog om 50 gezinnen die 
gedupeerd zijn door de Belastingdienst/Toeslagen, maar dit aantal kan nog oplopen.  
 
   
 
Kernboodschap 
Het college neemt het verzoek van de staatssecretaris zeer serieus. Het vertrouwen van deze groep inwoners in de 
overheid is ernstig geschaad en dat vertrouwen willen we herstellen. Dat gaan we doen door de gedupeerden te 
benaderen om onze hulp en ondersteuning aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is dat de negatieve gevolgen van het 
handelen van de Belastingdienst/Toeslagen ongedaan wordt gemaakt.  
 
Het college heeft als eerste stap in januari het "Steunpunt toeslagenaffaire" opgericht waar gedupeerden zich kunnen 
melden. Via de mediakanalen die tot onze beschikking staan is voor het steunpunt aandacht gevraagd. Drie gezinnen 
hebben zich bij het Steunpunt aangemeld, inmiddels zijn de eerste gesprekken met hen gevoerd. Recentelijk hebben we 
van de Belastingdienst de gegevens van de overige gedupeerden ontvangen. Alle gedupeerden worden benaderd en 
krijgen het aanbod voor hulp en ondersteuning door de gemeente. Dit is op vrijwillige basis. Als op het aanbod wordt 
ingegaan wordt in kaart gebracht welke gevolgen het handelen van de Belastingdienst/Toeslagen heeft gehad en op 
welke vlakken hulp en ondersteuning nodig en gewenst is. Aan de hand van een opgesteld Plan van Aanpak wordt dit 
vervolgens opgepakt en uitgevoerd. 



 
Het gemeentelijke hulp- en ondersteuningsaanbod staat volledig ter beschikking voor de gedupeerden. Daarnaast heeft 
het college een aantal aanvullende maatregelen genomen die de specifieke ondersteuning van deze doelgroep regelt: 
a. Het buiten beschouwing laten van de financiële compensatie van de Belastingdienst (van € 30.000) bij de beoordeling 
van aanvragen voor gemeentelijke regelingen, voorzieningen of kwijtscheldingsverzoeken. 
b. Toegang tot de gemeentelijke armoederegelingen als er schulden of andere financiële problemen zijn ontstaan. De 
inkomenstoets zal dan worden losgelaten, vergelijkbaar met inwoners die in een schuldregeling zitten. 
c. Kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen die ontstaan zijn door de Toeslagenaffaire. 
d. Het beschikbaar stellen van een crisisbudget voor het geval gedupeerden in dusdanige financiële problemen zijn 
terechtgekomen dat de betaling van eerste levensbehoeften als eten en medicijnen een probleem vormen. En deze 
problemen niet op zeer korte termijn anders opgelost kunnen worden.  
e. Inwoners die kunnen aantonen dat ze gedupeerden zijn van de Toeslagenaffaire (hiertoe ook een verzoek hebben 
ingediend), maar vanwege de duur van de afhandeling van hun verzoek nog niet als zodanig zijn erkend door de 
Belastingdienst/Toeslagen, beschouwen al ware ze erkende gedupeerden van de Toeslagenaffaire.  
 
Twee medewerkers van het Sociaal Team zullen zorgdragen voor het benaderen van de gedupeerden, het bespreken en 
beoordelen van de situatie, en het opstellen van een Plan van Aanpak. In geval er andere hulpverleners of instanties 
betrokken moeten worden zorgen deze medewerkers voor een warme overdracht. Verder blijven deze medewerkers het 
directe aanspreekpunt tijdens en na de periode van hulp- en dienstverlening. Alles in overleg en op vrijwillige basis.  
 
De eerste contacten met gedupeerden zijn inmiddels gelegd. Gebleken is dat in sommige gevallen de (financiële) 
gevolgen van het handelen van de Belastingdienst/Toeslagen groot en heftig zijn. Het college spreekt de hoop uit dat de 
voorgestelde aanpak zal leiden tot het ongedaan maken van deze gevolgen, en een begin gemaakt kan worden met het 
herstellen van het vertrouwen in de overheid.  
 
   
 
Financiën 
Het Rijk heeft gemeenten voor de hulp aan gedupeerden een voorlopige uitkering verstrekt. De gemeente Woerden heeft 
€ 19.308,99 ontvangen. Dit bedrag ging uit van 15 gedupeerden, inmiddels is dit aantal opgelopen. De uitkering zal 
daarom nog aangevuld worden. De VNG is in gesprek met het Rijk om de daadwerkelijk gemaakte (traject) kosten voor 
gemeenten vergoed te krijgen. Hoe dit voor de gemeente Woerden uitpakt valt op dit moment nog niet te zeggen. We 
houden deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Om voor de gemeente Woerden een goede inschatting van de 
gemaakte kosten te kunnen maken wordt de gepleegde inzet voor de gedupeerden geregistreerd.   
 
   
 
Vervolg 
Het college is voornemens om uw raad opnieuw te informeren over de voortgang, inclusief de aantallen en bedragen van 
de uitvoering, door middel van de najaarsrapportage. 
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