
                                        

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 12 oktober 2021 

 

Onderwerp: Toeslagenaffaire in Midden-Groningen 

 

Na een initiatief van de SP heeft de Gemeente vanaf december 2020 een meldpunt geopend voor 
slachtoffers van de kindertoeslagaffaire (meldpunttoeslagen@midden-groningen.nl) 

Ongeveer in dezelfde tijd is er onder leiding van Staatssecretaris Van Huffelen een landelijke 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van start gegaan. Deze heeft inmiddels al een 8e 
voortgangsrapportage uitgebracht die 12 oktober 2021 ter discussie staat in een Commissie van de 
Tweede Kamer. 

Uit deze Rapportage blijkt (blz. 14-19) dat de VNG en individuele gemeenten  

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Kan het College aangeven hoe Midden-Groningen een bijdrage levert aan het UHT? Er was 
destijds sprake van 29 inwoners in Midden-Groningen die slachtoffer zouden zijn van 
deze affaire. Hoe groot is het actuele aantal meldingen? 

 

2. De gemeentelijke bijdragen worden vergoed. Geldt dat ook voor de bijdrage van Midden-
Groningen? Zo ja, over welke omvang qua inspanningen en vergoedingen gaat het?  

 
 

3. De landelijke hersteloperatie is niet alleen kwantitatief enorm gegroeid (inmiddels 
47000), maar ook naar onderwerpen verbreed: men ambieert individuele en integrale 
gesprekken en aanpakken waarbij ook schulden, problemen met andere toeslagen etc aan 
bod komen. Geldt dat ook voor de aanmeldingen in Midden-Groningen? 

 

4. Kan het College de situatie van Midden-Groningen positioneren aan de hand van het 
overzicht dat uit een door de VNG gehouden enquête naar voren komt? (blz. 15 van de 8e 
voortgangsrapportage). 

 

5. Heeft het College inzicht in de mate waarin slachtoffers mogelijkerwijs samenvallen met 
slachtoffers van de Gaswinning? 
 
Gegeven de actuele ontwikkelingen willen wij onze recente vragen aan het College over de 
kinderopvangtoeslag in onze gemeente willen wij graag de volgende vraag 
toevoegen/nasturen: 
 

6. Kan het College in aanvulling op onze eerdere vragen over de aanpak van de 
kinderopvangtoeslag (en de hersteloperatie) aangeven of er binnen onze gemeente 
sprake is (geweest) van kinduitzettingen, en zo ja, hoeveel? 

 



                                        

 
Namens de fracties van: 
  
SP                                            Fractie Henk Bos 
Martine Feenstra                       Henk Bos 
 

 
 

 
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

