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Onderwerp: Schriftelijke vragen college (art 33 RvO) Toeslagenaffaire Midden-Groningen

Geachte leden van de raad,

Conform het verzoek van de SP en fractie Henk Bos van 12 oktober jongstleden beantwoorden wij 
uw vragen omtrent de toeslagenaffaire in het licht van de 8e voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.

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?

De belastingdienst registreert het aantal gedupeerden per gemeenten. Op 13 augustus 2021 is deze 
informatie voor het laatst geüpdatet. Op dat moment hadden 136 inwoners uit de gemeente 
Midden-Groningen zich als gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) 
gemeld. De gemeente Midden-Groningen levert via twee wegen een bijdrage aan de hersteloperatie 
toeslagen: 

1. Ondersteuning van gedupeerde ouders: aan alle ouders die zich bij de UHT melden als 
mogelijk gedupeerden wordt brede ondersteuning door de gemeente aangeboden. Wanneer 
ouders aangeven deze ondersteuning op prijs te stellen volgt een kennismakingsgesprek en 
het opstellen van een plan van aanpak. Ondersteuning kan op diverse manieren 
plaatsvinden: hulp bij financiën, ondersteuning bij het vinden van werk of het bieden van 
een luisterend oor. Wanneer de ouder daar behoefte aan heeft ondersteunt de gemeente 
ook in het contact met de Belastingdienst. Van de 136 ouders die zich tot op heden als 
mogelijk gedupeerde bij de UHT hebben gemeld, hebben 8 ouders aangegeven deze 
ondersteuning van de gemeente op prijs te stellen. De andere ouders zijn allen benaderd. 
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Zij waarderen het hulpaanbod, maar geven vaak aan dat de meest acute problemen in het 
verleden al zijn opgelost. Deze ouders wensen echter wel erkenning door de 
Belastingdienst. 

2. Kwijtschelding van de gemeentelijke schulden: op 6 juli 2021 heeft het college besloten om 
te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. Deze wet zal naar alle 
waarschijnlijkheid begin 2022 in werking treden. Anticiperend op deze wet is het college, 
zoals verzocht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), aangevangen met het 
kwijtschelden van alle schulden die gedupeerde ouders bij de gemeente Midden-Groningen 
hebben. 

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?
De staatsecretaris heeft toegezegd dat de inspanningen van de gemeente vergoed worden. Dit 
wordt gedaan middels een specifieke uitkering (SPUK). In december 2020 heeft de gemeente 
Midden-Groningen een vergoeding ontvangen van € 38.071,37 (SPUK 1), bestemd om de eerste 
ondersteuning van de mogelijk gedupeerde ouders en de dienstverlening van de gemeenten te 
bekostigen. Op dit moment werkt de Rijksoverheid aan een vervolg op deze uitkering (SPUK 2). De 
exacte uitwerking van deze tweede uitkering is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. 
De kaders die omtrent deze uitkering bekend zijn gemaakt zijn als volgt: 
 

1. De SPUK 1 zal worden vervangen door de SPUK 2. Dit is een specifieke uitkering ten behoeve 
van het bieden van brede hulp aan mogelijk gedupeerde ouders die zich hebben gemeld bij 
het UHT;

2. SPUK kwijtschelding BZK: financiële compensatie van de kwijtschelding van schulden die 
betrekking hebben op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals gemeentelijke 
belastingen;

3. SPUK Kwijtschelding SZW: financiële compensatie van de kwijtschelding van schulden die 
betrekking hebben op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals 
kwijtschelding vorderingen Participatiewet;

4. SPUK Kwijtschelding VWS: financiële compensatie van de kwijtschelding van schulden die 
betrekking hebben op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals 
kwijtschelding PGB vorderingen.

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?
De ondersteuning die geboden wordt aan ouders richt zich op alle leefgebieden van de mogelijk 
gedupeerde ouder. Er wordt ingezet op een integrale oplossing van de problematiek. Bekend is dat 
er plannen zijn om de hersteloperatie breder te bekijken in het licht van mogelijke misstanden bij 
andere toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindertoeslag). In de achtste voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag beschrijft de staatsecretaris dat nieuwe regelingen om hiervoor oplossingen te 
bieden voor het einde van het jaar verwacht worden. Wij volgende de actualiteit hieromtrent op de 
voet. 
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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).
In de gemeente Midden-Groningen hebben 136 inwoners zich gemeld als mogelijk gedupeerde in de 
toeslagenaffaire. Al deze ouders hebben een brief ontvangen waarin de ondersteuning van de 
gemeente wordt aangeboden. Daarna hebben wij de ouders geprobeerd te bellen. 86 ouders hebben 
wij telefonisch gesproken. 50 ouders hebben wij niet kunnen bereiken (geen gehoor, onjuist 
telefoonnummer). Deze ouders hebben nog een tweede brief met een ondersteuningsaanbod 
ontvangen. Daarnaast is de gemeentelijke ondersteuning onder de aandacht gebracht via de 
gemeentelijke website, sociale media, nieuwsbrieven en huis aan huis bladen. 8 ouders hebben 
aangegeven ondersteuning van de gemeente te wensen. De geboden ondersteuning richtte zich op 
de onderstaande gebieden. Sommige ouders hebben op meerdere gebieden ondersteuning 
ontvangen. 
 

Categorie Aantal ouders

Schuldhulpverlening 1

Stress in de gezinssituatie  

Huisvesting en financiële ondersteuning met betrekking tot huisvesting 3

Financiële ondersteuning, overig 4

Psychosociale ondersteuning 1

Ondersteuning aan kinderen  

Overig  

Financiële ondersteuning m.b.t. zorgkosten  

Juridische ondersteuning  

Re-integratie naar werk / zelfstandig bedrijf 2

GGZ-problematiek  

Wmo ondersteuning  

Financiële ondersteuning m.b.t. onderwijs  

 
De ondersteuning aan de ouders is geïntegreerd in de reguliere dienstverlening. Het meldpunt 
toeslagen van de gemeente Midden-Groningen wordt bemenst door de beleidsmedewerker van de 
kredietbank Midden-Groningen en een werkcoach uit het sociaal team. Zij hebben zich de afgelopen 
periode ingezet om mogelijk gedupeerde ouders te benaderen en ondersteuning te bieden. 
Daarnaast coördineert de beleidsmedewerker van de kredietbank de kwijtschelding van de 
gemeentelijke vorderingen. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats binnen de 
bestaande capaciteit op de afdelingen. 
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5. Heeft het College inzicht in de mate waarin slachtoffers mogelijkerwijs samenvallen met 
slachtoffers van de Gaswinning?
Hierop is geen zicht. De gegevens die de gemeente verkrijgt in het kader van de toeslagenaffaire 
mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Het is niet mogelijk om gegevens van mogelijk 
gedupeerde ouders te vergelijken met de gedupeerden van de gaswinning. Hier is geen wettelijke 
grond voor. Mocht er uit de gesprekken met gedupeerde ouders naar voren komen dat zij tevens 
gedupeerden van de gaswinning zijn dan zullen wij integrale ondersteuning aan deze ouders bieden. 

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?
Hierop is geen zicht. De belastingdienst verstrekt deze informatie niet aan de gemeenten. Aan alle 
ouders die zich als mogelijk gedupeerde bij de belastingdienst hebben gemeld wordt brede 
ondersteuning aangeboden. Vanuit deze gesprekken zijn 2 gezinnen bekend waarbij 
kinduitzettingen in het verleden aan de orde waren. In het eerste gezin heeft de uithuisplaatsing 
daadwerkelijk plaatsgevonden. In het tweede gezin is de uithuisplaatsing op het laatste moment 
voorkomen. In beide gezinnen speelde deze problematiek ten tijde van de toeslagenaffaire. Beide 
gezinnen zagen een verband tussen de toeslagenaffaire en de kinduitzettingen. Deze problematiek 
is bij deze gezinnen niet meer actueel. Verdere ondersteuning door de gemeente op dit vlak was 
niet noodzakelijk. 

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

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


