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Aanleiding/ overwegingen
Het toeslagenschandaal maakte vele ouders tot slachtoffer van een ongekende en onrechtmatige 
fraudejacht. Het rapport ongekend onrecht schokte het vertrouwen in de rechtsstaat. Herstel van 
dat vertrouwen begint met het snel en ruimhartig compenseren van de getroffen ouders. Ook 
gemeenten kunnen daarbij een rol spelen. Na stevige druk vanuit onder meer de VNG, sluit de 
belastingdienst nu overeenkomsten met verschillende gemeenten, zodat gemeenten weten om wie 
het gaat en kunnen helpen

Vragen1

Vraag 1 Is ook de gemeente Renkum een overeenkomst met de belastingdienst aangegaan zodat de 
gemeente weet wie in onze gemeente getroffen zijn door het toeslagenschandaal?

Antwoord Ja, het college heeft 2 februari ingestemd met de documenten om de gegevens van de gedupeerde 
inwoners te ontvangen.

Vraag 2 Onderschrijft het college de constateringen van de parlementaire ondervragingscommissie 
kinderopvangtoeslag in het rapport Ongekend Onrecht?

Antwoord Uit het rapport “Onterecht Onrecht” blijkt dat gezinnen door heel Nederland zijn ontwricht omdat zij 
ten onrechte zijn beschuldigd als fraudeur met alle gevolgen van dien. De stress die gepaard gaat 
met problematische schulden werkt verlammend. Niet alleen voor de ouders/verzorgers maar ook 
voor de kinderen uit het gezin. Dit moet voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire die 
stelselmatig zijn tegengewerkt extra hard zijn geweest. Het is dan ook begrijpelijk dat het 
vertrouwen van deze gedupeerden in de overheid geweld aan is gedaan. In het rapport van de 
parlementaire ondervragingscommissie wordt geconstateerd dat de rechtsstaat in het geding is. De 
overheid hoort burgers te beschermen. In plaats daarvan werden met de ‘alles of-niets’ benadering 
noodzakelijke beginselen van behoorlijk bestuur – zoals het evenredigheidsbeginsel – met de voeten 
getreden. Elke vorm van proportionaliteit was verdwenen bij de fraudebestrijding. Het is dan ook 
onze opgave als overheid om dit vertrouwen te herstellen. Ook het college van de Gemeente 
Renkum zet zich hiervoor in. Er is tussen de VNG en het Rijk overleg over de uitvoering van de 
hersteloperatie. Wij volgen de ontwikkelingen en uitvoering van de hersteloperatie toeslagenaffaire 
op de voet.

Vraag 3 Onderschrijft het college de noodzaak om getroffen ouders te helpen?
Antwoord Ook wij vinden het van groot belang dat de getroffen inwoners zo snel mogelijk de benodigde 
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hulp/ondersteuning krijgen zodat zij verder kunnen met hun leven.
Vraag 4 Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is: Heeft het College zich beraden over de wijze waarop  

de gemeente getroffen ouders kan helpen het leven weer op de rit te krijgen?
Antwoord Twee medewerkers van het Sociaal team zijn de contactpersonen voor de gedupeerde inwoners.   

Het sociaal team biedt hen ondersteuning volgens de gemeentelijke uitgangspunten; vraaggericht 
en integraal. VNG adviseert gemeenten ook om integrale hulp te bieden. 

Vraag 5 Indien ja, Op welke wijze denkt het college dit te gaan doen?
Antwoord Wij hebben in de eerste week van februari contact gehad met alle inwoners van wie bekend is dat zij 

gedupeerd zijn. Allen waarderen onze actieve benadering. De problematiek en hulpvraag is heel 
divers. Inwoners die ook gedupeerd zijn, maar zich niet bij de Belastingdienst hebben gemeld, 
kunnen zich ook voor hulp melden bij het Sociaal team. Hierover gaan wij nog communiceren. 

Vraag 6 Diverse ouders zijn door de overheid bij verschillende instanties aangemerkt als fraudeur. Kan het 
college erop toezien dat – in overleg met getroffen ouders – deze onterechte kwalificatie uit zoveel 
mogelijk  (gemeentelijke) registers wordt geschrapt?

Antwoord Wij doen dit verzoek aan de landelijke Hersteloperatie Toeslagenaffaire en zien hierop toe voor 
zover dat binnen onze invloedsfeer ligt.

Vraag 7 Via het Sociaal Team heeft een inwoner recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Is het college 
bereid deze mogelijkheid ook open te stellen voor getroffen ouders als deze daaraan behoefte 
hebben?

Antwoord Uiteraard, als deze inwoners behoefte hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuning is dit voor hen 
beschikbaar zoals dat ook voor andere inwoners een hulpvraag beschikbaar is. 

Vraag 8 In verschillende gemeenten zijn voorstellen aangenomen alle uitstaande gemeentelijke schulden 
voor deze specifieke groep ouders kwijt te schelden. (mits dat voor deze ouders voordelig uitpakt) Is  
het college bereid een dergelijk generiek gemeentelijk schuldenpardon te overwegen voor deze 
groep ouders?

Antwoord In Renkum gaat het om een beperkt aantal ouders. Uit de eerste contacten blijkt dat zij niet allemaal 
een schuldenproblematiek (meer) hebben. Wanneer er sprake is van gemeentelijke schulden, zullen 
wij kwijtschelding van deze schulden organiseren via het persoonlijk plan van aanpak. Een generiek 
gemeentelijk schuldenpardon lijkt naar onze mening niet nodig.  

Vraag 9 Heeft het College al zicht op de mogelijke compensatie door het Rijk voor de hulp die aan de 
getroffen ouders wordt geboden?   

Antwoord Wij hebben enigszins zicht op de compensatie die wij van het Rijk ontvangen voor de geboden 
ondersteuning. Wij hebben een eerste voorschot van circa € 6.500 ontvangen. Wij zijn aangesloten 
bij de landelijke Hersteloperatie Toeslagenaffaire. Wij maken gebruik van de informatie van de VNG.
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