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Onderwerp: Raadsbrief 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 17 maart 2021 heeft de fractie van D66 vragen gesteld omtrent het gebruik van algoritmes op 
beleid. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen.  
 
Wordt er op dit moment nog steeds gebruik gemaakt van algoritmes door de gemeente, of 
uitvoerende instanties, bij fraudeanalyse van onze inwoners? 
Binnen onze werkwijze en dienstverlening maken wij voor fraude-analyse geen gebruik van 
algoritmes. De fraude onderzoeken die BWRI uitvoert zijn op basis van eigen constateringen of 
meldingen. BWRI maakt gebruik van data-analyse die wetmatig tot beschikking staat.  De 
kredietbank voert controles uit op basis van eigen constateringen.  
 
Om de uitoefening van hun wettelijke taken te ondersteunen maken zowel BWRI als de afdeling 
belastingen gebruik van een landelijk inlichtingenbureau. Dit bureau wordt bij de afdeling 
belastingen niet ingezet voor fraudeanalyse. Dit landelijke inlichtingenbureau maakt wel gebruik 
van algoritmes en data-analyse. In oktober 2019 zijn ook raadsvragen beantwoord omtrent het 
gebruik van algoritmes binnen de gemeentelijke organisatie en het landelijk inlichtingenbureau. 
Deze beantwoording is als bijlage bijgevoegd. (bijlage 1) De werkwijze is sindsdien onveranderd 
gebleven. 
 
Zijn er in de gemeente Midden-Groningen tevens inwoners slachtoffer geworden van de 
toeslagenaffaire? 
Binnen de gemeente Midden-Groningen hebben 85 inwoners zich als gedupeerde gemeld bij het 
team Hersteloperatie Toeslagen van de belastingdienst. Deze inwoners zullen voor 1 mei 2021 
vernemen of zij in aanmerkingen komen voor de compensatie van € 30.000. Conform de afspraken 
die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Rijksoverheid en de Belastingdienst samen 
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hebben gemaakt bieden wij als gemeente onze hulp aan de inwoners die zich als gedupeerde 
hebben gemeld. De betreffende inwoners hebben reeds een brief (bijlage 2) namens de gemeente 
ontvangen en zullen in april telefonisch worden benaderd.  
 
Zijn deze inwoners reeds schadeloosgesteld? 
Op dit moment hebben 13 inwoners uit onze gemeente een compensatie van minimaal € 30.000 
ontvangen van de belastingdienst. Alle inwoners die zich voor 15 februari 2021 als gedupeerde bij 
de Hersteloperatie Toeslagen hebben gemeld krijgen voor 1 mei 2021 bericht of ze in aanmerking 
komen voor de compensatie van € 30.000. Inwoners die zich na deze datum hebben gemeld krijgen 
binnen 6 maanden na aanmelding bericht over de compensatie. Vervolgens start een traject waarin 
de inwoner kan kiezen voor een integrale behandeling van het dossier. Voor deze behandeling kan 
bijvoorbeeld worden gekozen als de inwoner van mening is dat de compensatie van € 30.000 
onvoldoende is. Inwoners kunnen zich tot 1 januari 2024 als gedupeerde melden.  
 
Welke lessen heeft het college getrokken uit de toeslagenaffaire zodat een dergelijke situatie niet 
tevens op gemeentelijk niveau ontstaat? 
De les die vanuit de toeslagenaffaire kan worden getrokken is dat de ‘menselijke maat’ binnen 
onze organisatie niet uit het oog mag worden verloren. Alle diensten binnen onze organisatie 
werken daarom vanuit de missie: ‘de klant centraal’.  
 
Op welke wijze wordt het gebruik van algoritmen door de gemeente gedeeld/openbaar gemaakt? 
Binnen de organisatie wordt door BWRI en de afdeling belastingen samengewerkt met het landelijk 
inlichtingenbureau. Deze samenwerking beschrijft BWRI middels een passage in de 
toekenningsbeschikkingen. Belastingen benoemt de samenwerking richting de inwoners middels het 
benoemen van de geautomatiseerde toetsing.  
  
Tot slot zijn wij benieuwd of er cijfers bekend zijn van de eventuele “winst” door het toepassen 
van Syri, kortom zijn wij succesvoller dan voorheen zonder het gebruik van algoritmes? 
Syri wordt niet gebruikt. In 2020 heeft een gerechtelijke uitspraak bepaald dat deze wetgeving in 
strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Rijksoverheid heeft daarna van 
deze wetgeving afgezien.  
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
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