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Onderwerp: Ontwikkelingen Hersteloperatie Toeslagen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Graag wijzen wij u op bijgaande brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin 

zij u informeren over de recente ontwikkelingen in de Hersteloperatie Toeslagen. Om deze 

ontwikkelingen in perspectief te plaatsen, informeren wij u graag over de stand van zaken omtrent 

gedupeerden in Midden-Groningen.  

 

Aanmeldingen van (mogelijk) gedupeerde ouders in Midden-Groningen  

In Midden-Groningen hebben zich 161 ouders als gedupeerde aangemeld.1 122 ouders uit Midden-

Groningen zijn inmiddels als gedupeerde aangemerkt.2 Voor deze ouders is gemeentelijke 

ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning richt zich op 5 leefgebieden: financiën, wonen, 

persoonlijk welzijn, gezin en werk/dagbesteding. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 

(hierna UHT) informeert ouders over deze gemeentelijke ondersteuning. Indien de ouder daar 

behoefte aan heeft worden de contactgegevens vanuit de UHT met de gemeente gedeeld. In de 

praktijk ontvangen wij als gemeente weinig ondersteuningsverzoeken. Vanaf de start van de 

Hersteloperatie Toeslagen (eind 2020) hebben 13 ouders aangegeven behoefte te hebben aan deze 

ondersteuning. Op dit moment worden er nog 3 ouders actief ondersteunt.  

 

Overige gedupeerde ouders, kinderen en ex-partners 

De VNG verzoekt gemeenten om ook ondersteuning te bieden aan nieuwe groepen. Dit betreft 

ouders die woonachtig zijn in het buitenland, gezinnen met uithuisgeplaatste kinderen, kinderen 

van gedupeerde ouders en ex-partners.  

 

 

 

 
1 Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, 6 mei 2022.  
2 Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, 3 oktober 2022.  
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Ouders die woonachtig zijn in het buitenland 

Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door Radar. Tot op heden hebben wij geen meldingen 

ontvangen betreffende ouders die willen remigreren naar Midden-Groningen.  

 

Gezinnen met uithuisgeplaatste kinderen  

Deze gezinnen worden ondersteunt door een landelijk opererend ondersteuningsteam. In Midden-

Groningen zijn tot op heden geen gevallen van uithuisplaatsing bekend.3  We merken op dat het CBS 

aantallen kleiner dan 10 niet in hun rapportages opneemt vanwege mogelijke herleidbaarheid naar 

personen of situaties.  

 

Personele capaciteit  

Tot op heden is er voldoende personele capaciteit om de gedupeerde ouders te ondersteunen. In 

het geval van een significante toename zal de inzet opnieuw worden overwogen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 
Bijlage 1: VNG ledenbrief ontwikkelingen Hersteloperatie Toeslagen 

 
3 Centraal Bureau voor de Statistiek, samenloop jeugdbescherming jeugdhulp 
kinderopvantoeslagaffaire, november 2021.  


