Artikel 32 vragen

Meppel, 1 december 2020

Betreft: Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire
De Belastingdienst heeft een lijst gepresenteerd van het aantal gedupeerden dat zich heeft gemeld
per gemeente. 1 Ook de gemeente Meppel wordt genoemd met maar liefst 31 gedupeerden. Nu het
duidelijk is hoeveel mensen zich hebben gemeld bij de gemeente en blijkt dat er in de praktijk
problemen zijn met de ondersteuning van de gedupeerden, heeft onze fractie een aantal schriftelijke
vragen:
1. Was deze lijst met het aantal gedupeerden per gemeente al bekend bij het college?
2. Wat zijn de laatste cijfers van het aantal gedupeerden die bij de gemeente bekend zijn?
3. Mocht er een discrepantie zitten tussen de lijst van de belastingdienst en de cijfers van de
gemeente, hoe komt dit dan volgens het college?
4. Weet het college om welke Meppeler inwoners het gaat? Zo nee, wat gaat het college doen
om die informatie compleet te maken?
5. Wat gaat de gemeente doen met deze informatie? Als deze informatie al bekend was, wat
heeft de gemeente hier dan mee gedaan?
6. Heeft de gemeente gedupeerden persoonlijk benaderd om ze ondersteuning aan te bieden?
Zo nee, waarom niet en is het college voornemens om dat alsnog te doen?
7. Kan het college uitleggen hoe de communicatie de afgelopen tijd betreffende dit onderwerp
is gegaan met de belastingdienst?
8. Is het college bereid een gemeentelijk vertrouwenspersoon/ombudsman/gespecialiseerde
hulpverlener/organisatie aan te stellen als aanspreek- en oplossingspunt met tot taak: Deze
ouders proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere
knelpunten die ontstaan zijn afgelopen jaren doordat ze onterecht in een negatieve spiraal
terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld? Zo nee, waarom
niet?
9. Wil het college specifieke inzet plegen op het helpen van de kinderen van gedupeerde
gezinnen om te voorkomen dat de gevolgen van deze problemen zich op latere leeftijd
manifesteren? Zo nee, waarom niet?
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10. De gedupeerde gezinnen krijgen rond kerst een eenmalig bedrag van 750 euro. Hoe ziet het
college de rol van de gemeente in het uitkeren van dit geld aan gedupeerde ouders?
11. Voorbeelden bij andere gemeenten laten zien dat dit bedrag soms direct wordt ingenomen
door schuldeisers, bewindvoerders of organisaties zoals bijvoorbeeld het GKB. Wat vindt het
college daarvan?
12. Is het college bereid om een actieve rol te vervullen om ervoor te zorgen dat het geld wel
terechtkomt bij de gedupeerden zoals dat bedoeld is en niet wordt ingenomen? Zo ja, hoe
gaat zij dat doen. Zo nee, waarom niet?
13. Wil het college toezeggen dat de 750 euro uitkering die de getroffenen van de
toeslagenaffaire dit jaar krijgen, op geen enkele manier wordt verrekenend met de
bijstandsuitkering of andere gemeentelijke uitkeringen? Zo nee, waarom niet?
Namens de fractie van de SP,
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