ACTUALITEITSVRAGEN over:
”Afhandeling landelijke toeslagenaffaire
in Apeldoorn”
Geacht College
Aanleiding;

-

-

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingen-belastingdienst/maatregelenvoor-gedupeerden-kinderopvangtoeslag
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210302/belastingdiensttoeslagenaffaire-compensatie-schulden
https://www.apeldoorn.nl/ter/kinderopvangtoeslagaffaire
In Apeldoorn kunnen gedupeerden van de Belastingdienst in de
kinderopvangtoeslagaffaire terecht bij het Meldpunt Toeslagenaffaire (Samen055);
Volgens een grove inschatting van de Belastingdienst zijn ruim 40 Apeldoornse
gezinnen gedupeerd, terwijl er signalen zijn dat het er minimaal dubbel zoveel zijn;
De Belastingdienst zou in verband met de compensatieregelingen gelden ter
beschikking hebben gesteld aan de gemeente Apeldoorn;
Voor gedupeerden gaat het om (pittige) hulpvragen rondom huisvesting, schulden,
inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Er is sprake van een kettingreactie.
Zo kan het wegvallen van huurtoeslag met terugvordering van toeslagen met boeten
evt. uitval van huurbetalingen veroorzaken, en daardoor evt. ontruiming door
verhuurders (sociale woningbouwverenigingen) waardoor evt. Veilig Thuis melding
wordt gedaan als er spanningen ontstaan of de woonzekerheid voor kind verweg,
met als gevolg uithuisplaatsing en/of onder toezicht stelling van kinderen;

Daarom stelt de fractie van GB de navolgende vragen:
1. Hoeveel gedupeerden van deze affaire uit Apeldoorn hebben zich inmiddels gemeld?
2. Werd er geld vanuit de Rijksoverheid aan de gemeente Apeldoorn voor verstrekt en zo
ja, hoeveel? Wordt dat geld concreet ingezet om tegemoet te komen aan bedoelde
(pittige) hulpvragen of (voorlopig) toebedeeld aan de algemene middelen en waarom?
3. Hoe verloopt in deze momenteel de communicatie tussen de betrokken instanties
(belastingdienst, woningbouwvereniging, schuldhulpverlening, Veilig Thuis,
Kinderbescherming) en neemt de gemeente hier een actieve rol in, zo neen waarom niet?
4. Is het College het met GB-Apeldoorn eens dat - er gezien de enorme belangen van
inwoners die hiermee gemoeid zijn - er aanleiding bestaat om hiervoor een Task-force in
het leven te roepen om kennis te bundelen en hulpvragen met betrokken instanties te
coördineren?
Antoon Huigens, raadslid
GB-Apeldoorn
GB in de politieke arena: Grondrechten van mens en dier als vaste toets | Geen disproportionele maatregelen | Geen degelijke
onderbouwing? Geen besluit ! | Open debat en oprecht luisteren naar alle standpunten | Ratio boven emotie | Een andere mening
hebben is geen populisme | Burgerinspraak niet als processtap, maar als rode draad |

