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De heer L. Scheijgrond
 
  

Geachte heer Scheijgrond,

Aanleiding
In uw brief van 30 oktober jl. stelt u namens de fractie van de ChristenUnie schriftelijke 
vragen over de toeslagenaffaire. In deze brief leest u onze antwoorden.

Vraag 1
Hoeveel mensen hebben zich bij de gemeente gemeld vanwege persoonlijke 
problemen die veroorzaakt zijn door het onterecht stopzetten en/of onterecht moeten 
terugbetalen van de kinderopvangtoeslag?

Antwoord op vraag 1
Er zijn volgens de landelijke lijst die verstrekt is, bij de Belastingdienst 10 Barneveldse 
huishoudens bekend die gedupeerd zijn. Voor zover ons nu bekend, heeft geen van 
deze inwoners een hulpvraag aan de gemeente Barneveld gesteld. 

Vraag 2
Op welke wijze gaat het college deze mensen aanmoedigen om zich te melden?

Antwoord op vraag 2
Op 18 januari jl. heeft staatssecretaris Van Huffelen de Tweede Kamer een brief 
geschreven. In deze brief geeft zij aan dat: ‘is gewerkt aan een machtigingsbesluit om 
gemeenten te machtigen namens de Belastingdienst contact op te nemen met ouders 
en hen te wijzen op gemeentelijke hulp’. In navolging van dit bericht is de verwachting 
dat alle gemeenten op korte termijn over de contactgegevens van de gedupeerden 
beschikken. Zodra we weten wie de gedupeerden zijn, bellen we hen op om een 
eventuele hulpvraag te bespreken en hen hierin te ondersteunen. Maar daar hoeven de 
mensen natuurlijk niet op te wachten. Als zij zich zelf melden, staan we voor ze klaar.

Vraag 3
Hoe gaat het college vormgeven aan het ondersteunen van deze groep mensen?

Antwoord op vraag 3
Hulpvragen van gedupeerden zullen waarschijnlijk voornamelijk van financiële aard 
zijn. Hiervoor biedt de gemeente Barneveld budgetadvies, -ondersteuning, -coaching 
en schuldhulpverlening. We hebben geen wachtlijsten en onze dienstverlening is zo 
ingericht dat we een oplossing zoeken die passend is bij de vraag van onze inwoner. 
Een voorbeeld van mogelijke ondersteuning is dat we deze inwoners ontzorgen in het 
contact met private schuldeisers en hen zo meer rust en een sterkere positie te geven. 
Ook als er een andere ondersteuningsvraag is, bijvoorbeeld in het gezin, bieden we 
passende ondersteuning. We kiezen er dus voor hulp en ondersteuning voor deze 
groep te verzorgen vanuit onze reguliere dienstverlening. 
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgemeester


