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Onderwerp: Schriftelijke vragen art 33 RvO inzake toeslagenaffaire 

Geachte leden van de raad,

Op 24 mei heeft de fractie van Boer&Burger Partij Midden-Groningen vragen gesteld omtrent de 
toeslagenaffaire. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen. 

1. Is het college bekend hoeveel gezinnen er in Midden-Groningen de dupe zijn geworden van 
de toeslagenaffaire? 
Op dit moment hebben 161 inwoners zich als gedupeerde gemeld bij de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (hierna UHT). De laatste update van dit aantal was 
op 6 mei 2022. Dit betreft het aantal ouders dat zich als gedupeerde heeft gemeld, niet het 
aantal ouders dat als gedupeerde is aangemerkt. In 2021 waren 121 ouders als gedupeerde 
aangemerkt. Deze gegevens zijn verstrekt in het kader van de verantwoording van de 
gemeentelijke kwijtschelding van de vorderingen van gedupeerde ouders. De UHT verstrekt 
geen tussentijdse update van het aantal gedupeerde ouders. 
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2. Is het college bekend hoeveel uithuisplaatsingen er in Midden-Groningen hebben 
plaatsgevonden als gevolg van de toeslagenaffaire? 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna CBS) publiceert cijfers over het aantal 
uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerde ouders in de Kinderopvangtoeslagaffaire. De 
meest recente publicatie dateert van april 2022. In Midden-Groningen wonen 155 
minderjarige kinderen van gedupeerde ouders. Het CBS maakt geen melding van uit huis 
geplaatste kinderen in Midden-Groningen. Dit betekent echter niet dat dergelijke situaties 
in Midden-Groningen niet voorkomen. Uit privacyoverwegingen worden cijfers onder de 10 
namelijk niet weergegeven. We kunnen er in Midden-Groningen vanuit gaan dat het aantal 
minderjarige kinderen dat uit huis is geplaatst lager is dan 10. 

3. Wanneer dit nog niet bekend is, wat gaat het college actief doen om deze gezinnen in beeld 
te krijgen? 
In het proces rondom de uithuisgeplaatste kinderen volgen wij de werkwijze zoals de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze heeft omgeschreven. Gedupeerde 
ouders worden door het UHT actief gewezen op de aanwezige gemeentelijke ondersteuning. 
Indien gedupeerde ouders hier behoefte aan hebben brengt de UHT dit contact tot stand. De 
UHT mag omwille van privacy redenen geen persoonsgegevens verstrekken van gedupeerde 
ouders met uit huis geplaatste kinderen aan de gemeente. Wanneer wij bericht ontvangen 
dat een gedupeerde ouder contact met het gemeentelijk steunpunt wenst wordt er direct 
contact met de desbetreffende ouder opgenomen. 

4. Is het college bereid om 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? 
Wanneer een gedupeerde ouder gemeentelijke ondersteuning wenst in het kader van een 
hereniging zullen wij hier actieve inzet op plegen. Dergelijke verzoeken hebben ons tot op 
heden nog niet bereikt. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


