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Onderwerp: Toeslagenaffaire
Toelichting bij de vragen:

De toeslagenaffaire heeft een ongekende impact op het leven van duizenden gedupeerden. Voor
hen zijn de gevolgen nog altijd dagelijks voelbaar. De ellende die hen is aangedaan is de afgelopen
tijd steeds meer zichtbaar geworden. Gemeenten hebben van het rijk vooralsnog 11 miljoen euro
beschikbaar gekregen om gedupeerden snel te kunnen helpen. Veel gemeenten hebben een
meldpunt geopend om deze hulp te kunnen organiseren. In de praktijk blijkt het tot nu toe echter
zeer lastig de doelgroep te bereiken. De Belastingdienst mag, vanwege de regels rond privacy, niet
zomaar een bestand met de betreffende namen delen. Gemeenten zijn dus afhankelijk van de
mensen die zich zelf melden. En een rondgang door het land laat inderdaad zien dat het aantal
mensen dat zich gemeld heeft ver achter blijft bij de hoeveelheid die je op basis van de gegevens
van de Belastingdienst zou verwachten.
Gelukkig heeft het kabinet, door samenwerking met de VNG en met de Autoriteit
Persoonsgegevens, nu aangegeven dat er nog in januari de mogelijk zal ontstaan voor gemeenten
om van de gedupeerden wel de gegevens boven tafel te krijgen.
Het is belangrijk dat gedupeerde gezinnen snel hulp krijgen. Niet alleen om uit de schulden te
raken maar vooral ook om sociaal en emotioneel weer stappen te kunnen zetten. Ook voor de
kinderen uit deze gezinnen is het hard nodig dat er rust ontstaat.

Vraag 1

Is het College bekend met het aantal gedupeerden van de toeslagenaffaire en met hun hulpvraag
in de gemeente Velsen ?
Antwoord vraag 1

Op 26 januari 2021 hadden 26 gezinnen zich gemeld als gedupeerde bij de Belastingdienst. Wij
weten nog niet of alle gezinnen ook daadwerkelijk als gedupeerde door de Belastingdienst zullen
worden aangemerkt.
Op 9 februari 2021 zijn wij akkoord gegaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen
en een verwerkersovereenkomst aangegaan. Hiermee krijgen wij toegang tot de gegevens van de
ouders in Velsen die zich als gedupeerde hebben gemeld. Verder hebben wij op 3 februari 2021
een bericht op onze website geplaatst, zodat ouders zich ook zelf bij ons kunnen melden. Dit
bericht is te vinden via de onderstaande link:
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https://www.velsen.nl/hulp-voor-gedupeerden-van-de-toeslagenaffaire-in-de-gemeente-velsen
Dit bericht plaatsten wij ook op 4 februari op onze infopagina in de Jutter/Hofgeest en herhalen wij
nog een aantal keer.
Vraag 2

Zo ja, hoeveel van deze gedupeerden zijn nu in beeld en welke hulp wordt er geboden?
Antwoord vraag 2

We verwachten een lijst met 26 ouders van de Belastingdienst. Daarnaast kunnen ouders zich bij
ons melden. Omdat wij nog geen contact hebben gehad met ouders hebben wij nog geen zicht op
de hulpvraag.
Vraag 3

Zo nee, wat is daar de verklaring voor? Is er contact geweest met VNG en of de Uitvoerings- en
Herstelorganisatie Toeslagen (UHT)?
Antwoord vraag 3

Wij hebben nauw contact met de VNG die ons informatie verstrekt over de hersteloperatie via
spreekuren en nieuwsbrieven. De VNG vertegenwoordigt ons ook in de contacten met de UHT,
Belastingdienst/Toeslagen en het Ministerie van Financiën. Daarnaast publiceert de VNG de
antwoorden op veel gestelde vragen op haar website. Deze informatie is te vinden via de
onderstaande link:
https://vng.nl/artikelen/ondersteuning-gedupeerde-ouders-kinderopvangtoeslagaffaire
Vraag 4

Het kabinet heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp van de gemeenten aan de
gedupeerden. 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?
Antwoord vraag 4

Wij hebben in december 2020 uit deze specifieke uitkering een bedrag van € 15.754 ontvangen om
een snelle start te maken met het ondersteunen en helpen van de gedupeerden. Het gaat om de
volgende activiteiten:
a. registratie van gedupeerden, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen;
b. opstellen van een door gemeente en gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en
begeleiding van de gedupeerde(n);
c. inkoop en uitvoering van trajectzorg op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en
werk;
d. verrichten van nazorg.
Voor de activiteiten onder c mogen wij de daadwerkelijk gemaakte kosten opvoeren. Voor de
activiteiten genoemd onder a, b, en d worden normbedragen gehanteerd. De kosten voor deze
activiteiten kunnen wij declareren bij het rijk. De verantwoording vindt plaats via de zogenaamde
SISA-methode (Single Information Single Audit) bij de jaarrekening.
Wij hebben op dit moment nog geen uitgaven gedaan omdat we de gedupeerde ouders nog niet
kennen. De middelen zijn geoormerkt en mogen wij besteden tot en met 2023.
De VNG en Belastingdienst/Toeslagen gaan een extern onderzoek doen naar de totale kosten die
gemeenten (zullen) maken bij het ondersteunen van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De
onderzoeksopdracht voor het externe bureau is in samenwerking met VNG opgesteld met als doel
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een zo objectief en onderbouwd beeld hiervan te krijgen. Hiervoor wordt er gekeken naar de
werkzaamheden die gemeenten uitvoeren om gedupeerden te helpen, wat de kosten zijn van deze
werkzaamheden en hoeveel gedupeerden hulp nodig zullen hebben van gemeenten. Daarbij wordt
ook een onderscheid gemaakt naar het type hulpvraag dat gedupeerden hebben.
Vraag 5

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). Bent u hiervan op de hoogte? Hoe gaat u daarmee aan de slag? Bent u bereid
de raad hierover zo snel mogelijk te informeren?
Antwoord vraag 5

Zie het antwoord op vraag 1. De gemeente Velsen heeft op verzoek van de VNG twee
contactpersonen aangewezen om de hulp aan ouders te organiseren. Zij zijn samen
verantwoordelijk voor het beleid rondom de hersteloperatie in Velsen en de uitvoering van de
hulptrajecten voor de ouders. Wij houden u via collegeberichten op de hoogte van de
ontwikkelingen.
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