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Antwoord van het college op de vragen van de raadsleden de dames Arp,
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De raadsleden de dames Arp, Ates en Faïd en de heren Smit en Grinwis heeft op 21 januari 2021 een
brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op 18 januari liet staatssecretaris Van Huffelen weten dat van de gedupeerde ouders van de
Toeslagenaffaire de openstaande schulden bij de Belastingdienst worden kwijtgescholden 1. Zij riep
daarbij de andere schuldeisers op ditzelfde te doen. In navolging hiervan heeft de VNG gemeenten
opgeroepen openstaande gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden 2
1.

Is het college op de hoogte van de oproepen van de staatssecretaris en van de VNG?

Ja.
2.

Zijn er gedupeerde Haagse ouders van de Toeslagenaffaire die nog openstaande vorderingen
hebben uitstaan bij de gemeente? Zo ja, hoeveel en om hoeveel schuld gaat het in totaal?

De gemeente is op dit moment druk bezig om de openstaande vorderingen en schulden volledig in
beeld te brengen. Het is duidelijk dat er gedupeerden met openstaande vorderingen bij de gemeente
zijn, maar de aantallen en precieze omvang zijn nog niet bekend. Om die inzichtelijk te krijgen, worden
de gegevensbestanden van de Belastingdienst en de gemeente met elkaar vergeleken en geanalyseerd.
3.

Gaat het college deze openstaande schulden kwijtschelden? Zo niet, waarom niet? Zo ja, kunt u,
zodra de kwijtschelding heeft plaatsgevonden, de raad hierover informeren?

De eerste inzet van de gemeente ligt bij het helpen van gedupeerden en de aantallen voor Den Haag in
kaart brengen. Alleen op die manier kan vervolgens maatwerk aan gedupeerden worden geleverd. Tot
die tijd hanteren we in elk geval de lijn dat voor gedupeerde ouders, zover die bij ons bekend zijn,
beslaglegging en dwanginvordering worden stopgezet. Daarnaast is een bredere schuldenaanpak
noodzakelijk. Uiteraard betrekken wij daar ook de vorderingen bij die openstaan bij de gemeente.
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Het kabinet heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp van de gemeenten aan de
gedupeerden.
4.

Welk deel van dit budget is naar onze gemeente gegaan? Is dit geld al gebruikt? Waarvoor is dit
geld gebruikt? Wordt dit geoormerkt, zodat deze middelen echt ingezet worden voor de
gedupeerden van de toeslagaffaire?

De verwachting is dat Den Haag op basis van de huidige beschikbare informatie € 900.000 zal gaan
ontvangen. We zorgen ervoor dat het te ontvangen geld ten goede komt aan het zorgvuldig bijstaan van
gedupeerden. Dat doen we door het te besteden aan de inzet van casusregisseurs, die met gedupeerden
de individuele problematiek kunnen aanpakken. Ook willen we met deze middelen
schuldhulpverlenings- en zorgtrajecten inrichten.
We dringen er bij het Rijk stevig op aan om met meer middelen over de brug te komen. Er is een
veelvoud van € 900.000 nodig om gedupeerden goed te kunnen helpen.
Niet alle gedupeerde ouders zijn bij het college in beeld, omdat de Belastingdienst die gegevens niet
mag delen met de gemeente. Het kabinet heeft nu aangeven dat er voor gemeenten nog in januari de
mogelijkheid zal ontstaan om van de gedupeerden de benodigde gegevens te gegevens te krijgen
(BSN, naam en telefoonnummer), zodat de gemeente hen hulp kan bieden. In de
commissievergadering van 14 januari jl. heeft de wethouder aangegeven hier op korte termijn
gebruik van te maken.
5.

Is dit inmiddels al gebeurd? Zijn hiermee alle gedupeerde ouders in beeld? Met hoeveel
gedupeerde ouders is er inmiddels contact opgenomen?

Voor het uitwisselen van gegevens met de Belastingdienst heeft het college op 26 januari jl. een besluit
genomen. Hierdoor heeft Den Haag sinds begin februari toegang tot de gegevens van de
Belastingdienst.
In Den Haag zijn op dit moment ruim 1.700 gedupeerde ouders in beeld die op basis van de gegevens
van de Belastingdienst in aanmerking komen voor hulp. Dit aantal kan nog toenemen omdat mensen
zich nog kunnen aanmelden bij de Belastingdienst.
Terwijl de dienstverlening voor de Haagse gedupeerden wordt ingericht, is het team van Sociaal
Raadslieden inmiddels met ongeveer 40 Hagenaars in gesprek die zich als gedupeerden hebben
gemeld bij de gemeente Den Haag. Een team van casusregisseurs van 15 FTE wordt op sterkte
gebracht. Medio maart is Den Haag gestart met het oproepen van Hagenaars die zich hebben gemeld
bij de Belastingdienst en van wie de gemeente inmiddels gegevens heeft ontvangen.
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