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Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 24 mei 2022 

 

 

Onderwerp: Toeslagenaffaire 

 

 
Minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) heeft een speciaal team, ondersteuningsteam (OT) 
ingesteld die de gezinnen kan gaan helpen van wie 1115 kinderen tussen 2015 en 2019 uit huis zijn 
geplaatst naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Tot nu toen heeft er nog geen enkele hereniging 
plaatsgevonden. 
 
Ook is bekend dat te weinig ouders zich melden bij de gemeente of zorginstanties voor hulp. 

 

Dat brengt de fractie van Boer&Burger Partij Midden-Groningen tot de volgende vragen: 
 

1. Is het college bekend hoeveel gezinnen er in Midden-Groningen de dupe zijn geworden van de 
toeslagenaffaire? 
 

2. Is het college bekend hoeveel uithuisplaatsingen er in Midden-Groningen hebben 
plaatsgevonden als gevolg van de toeslagenaffaire? 

 
3. Wanneer dit nog niet bekend is, wat gaat het college actief doen om deze gezinnen in beeld 

te krijgen? 
 

4. Is het college bereid actief inzet te plegen via de zorginstanties en het landelijke 
ondersteuningsteam om eventuele -door de toeslagenaffaire- uit huis geplaatste kinderen in 
Midden-Groningen te herenigen met hun ouders? 

 

Sharon Brinkkemper 
Boer & Burger Partij Midden-Groningen 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

