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Betreft: Antwoordbrief raadsvragen artikel 40 over gedupeerde ouders in relatie tot de toeslagenaffaire

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 21 januari 2021 heeft u raadsvragen gesteld in het kader van de toeslagenaffaire. In deze brief geven
wij antwoord op uw vragen.
1. Kent de gemeente Albrandswaard ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire?
Antwoord:
Volgens de gegevens van de belastingdienst, kent gemeente Albrandswaard 28 inwoners die
gedupeerde zijn t.g.v. de toeslagenaffaire. De kans bestaat dat dit aantal nog verder oploopt.
In de derde week van dit jaar hebben wij vanuit de belastingdienst een akkoordverklaring
gegevensuitwisseling ontvangen. Met het onderteken van dit document krijgen wij toegang tot de
gegevens van de gedupeerden. De gedupeerden gaan wij benaderen en wij zullen onze
dienstverlening aanbieden om hen te helpen.
2. Is er contact met deze ouders en heeft de gemeente deze ouders ook in beeld? Zo nee, is het college
bereid om – met in achtneming van alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy – zich in te
spannen om in contact te komen met deze ouders?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.
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3. Hebben de betreffende ouders schulden bij onze gemeente en zo ja, is de gemeente voornemens
deze kwijt te schelden, in lijn met de door de Staatssecretaris aangekondigde maatregelen?
Antwoord:
Zodra wij toegang hebben tot deze gegevens, kunnen we onderzoeken of de gedupeerden al hulp
ontvangen. Zo krijgen we inzicht in welke hulp er geboden moet worden. Ook kunnen we onderzoeken
of er schulden zijn die verband houden met de toeslagenaffaire. In beginsel staat het college er
sympathiek tegenover om de schulden die zijn ontstaan ten gevolge van de toeslagenaffaire, kwijt te
schelden. Om daartoe over te gaan zullen we eerst de omvang bepalen alsmede de voorwaarden
daarvan.
4. Kunt u een beeld schetsen van de overige (schulden)problematiek waar deze ouders mee te maken
hebben? Op welke wijze ondersteunt de gemeente hen momenteel?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3. De problemen die de gedupeerden naast de schuldenproblematiek
hebben, kunnen divers van aard zijn.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

Schriftelijke vragen van de fractie CDA Albrandswaard aan het College van Burgemeester en
Wethouders over gedupeerde ouders in relatie tot de toeslagenaffaire binnen Albrandswaard.
Afgelopen week heeft het kabinet bij monde van Staatssecretaris Van Huffelen bekend gemaakt dat
de schulden bij de overheid van de ouders die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire zullen worden
kwijtgescholden. Zij meldde hierbij dat de VNG gemeenten zal oproepen hetzelfde te doen en dat met
gemeenten wordt samengewerkt aan het oplossen van problemen van deze ouders. Hierover de
volgende vragen aan het college.
1. Kent de gemeente Albrandswaard ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire?
2. Is er contact met deze ouders en heeft de gemeente deze ouders ook in beeld? Zo nee, is het
college bereid om – met in achtneming van alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy
– zich in te spannen om in contact te komen met deze ouders?
3. Hebben de betreffende ouders schulden bij onze gemeente en zo ja, is de gemeente
voornemens deze kwijt te schelden, in lijn met de door de Staatssecretaris aangekondigde
maatregelen?
4. Kunt u een beeld schetsen van de overige (schulden)problematiek waar deze ouders mee te
maken hebben? Op welke wijze ondersteunt de gemeente hen momenteel?
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