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Geacht college,
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad, een vraag over de ondersteuning van slachtoffers
van de kinderopvangtoeslagaffaire.
Op 28 september hebben de belastingdienst en de VNG een akkoord getekend waarin is
afgesproken dat gemeenten ouders gaan helpen bij wie ten onrechte de kinderopvangtoeslag is
stopgezet en die vaak ook grote bedragen hebben moeten terugbetalen. In eerste instantie zat er
een adder onder het gras, omdat de gemeenten niet de persoonsgegevens kregen van de
gedupeerden. Inmiddels heeft de gemeente die wel en benadert het college de getroffen
inwoners van onze gemeente actief.
Allereerst wil onze fractie waardering uitspreken voor de aanpak. Er wordt maatwerk geleverd,
zodat mensen echt geholpen worden in hun specifieke nood. Deze mensen hebben te maken
gehad met een kwaadwillende overheid. Het is goed dat het college er naar streeft dit recht te
zetten.
Toch hebben wij één zorg bij de aanpak. In het memo dat het college over dit onderwerp naar de
raad stuurde, legt het college uit dat mensen eerst gebeld worden. Als ze onbereikbaar zijn, volgt
er een brief. Als daar niet op gereageerd wordt, dan stopt de communicatie vanuit het college,
omdat het college geen contact wil afdwingen.
Wat onze fractie betreft, wordt er te vroeg gestopt met het zoeken van contact. Eén van de
selectiecriteria van de belastingdienst om toeslagen stop te zetten was het hebben van een
dubbele nationaliteit. Dat betekent dat de kans relatief groot is dat slachtoffers de Nederlandse
taal niet goed genoeg begrijpen om de brief goed te kunnen lezen. Daarnaast heeft dit gebeuren
bij veel mensen binnen deze groep geleid tot wantrouwen tegen de overheid. Dat kan ook een
reden zijn om deze communicatie niet te vertrouwen, zoals blijkt uit een interview in de
Barneveldse Krant met Selin. De ChristenUnie vindt daarom dat het college meer moet doen om
deze mensen te bereiken, bijvoorbeeld door aan te bellen voor een gesprek. Wij vragen het
college daarom of, en op welke wijze ze daartoe bereid is.
Wij zien uit naar uw antwoorden.
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie,
Lukas Scheijgrond

