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Fractie CU
De heer L. Scheijgrond
 
  

Geachte heer Scheijgrond,

Aanleiding
Het college heeft de gemeenteraad per memo d.d. 12 maart 2021 geïnformeerd over de 
voortgang van de gemeentelijke ondersteuningsrol aan de gedupeerden van de 
toeslagenaffaire. In deze memo heeft het college de aanpak uiteengezet en inzicht in de 
cijfers en resultaten gegeven. 

In uw brief van 31 maart jl. stelt u namens de fractie van de ChristenUnie een schriftelijke 
vraag over de aanpak gesteld. Dank hiervoor. In deze brief leest u ons antwoord.

Uw vraag
Wat betreft de fractie van de CU wordt er te vroeg gestopt met het zoeken van contact 
met de gedupeerden. De CU vindt dat het college meer moet doen om deze mensen te 
bereiken, bijvoorbeeld door aan te bellen voor een gesprek. Op welke wijze is het 
college daartoe bereid?

Reactie
Het college heeft uw voorstel overwogen, maar is van mening dat het te ver gaat om op 
huisbezoek gaan en vervolgens aan te bellen om in contact te komen. Hiervoor heeft 
het college de volgende argumenten.

1. Iedere gedupeerde heeft zich zelf gemeld bij de Belastingdienst.
2. Deze inwoners hebben contact met de overheid. Zij zijn, naast de brief van de 

gemeente, door de Belastingdienst de afgelopen maanden in ieder telefonisch 
contact en schriftelijk gewezen op de mogelijkheid tot gemeentelijke hulp.

3. In de landelijke en lokale media is veelvuldig, zeer terecht, aandacht voor dit 
onderwerp geweest.

4. De gemeente heeft diverse uitnodigingen en pogingen gedaan om in contact te 
treden. In de vorm van een persbericht, bellen en bij geen gehoor ook het 
zenden van een brief.

5. De gedupeerden hebben de gemeente zelf geen hulpvraag gesteld en wij 
willen daarom geen contact afdwingen.

6. Ondersteuningsaanbod van de gemeente is vrijwillig. Wij willen de wens op 
privacy, en daarom geen contact met de gemeente opnemen, respecteren.

In toekomstige schriftelijke correspondentie zullen wij naast mogelijkheid tot 
gemeentelijke hulp, ook wijzen op hulp bij maatschappelijke partners. Daarmee zijn wij 
van mening dat wij de gemeentelijke taak in de toeslagenaffaire zorgvuldig en voldoende 
hebben vormgegeven.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


