I
G

M

N

-I-

I-RE

Aan de Gemeenteraad van Waalre
T.a.v. De heer Jo Claessen
Fractievoorzitter Aalst-Waalre Belang
Postbus 10,000
5580 cA Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar
SO

Onderwerp
Art. 39 vragen (RvO)

Ons kenmerk
743247

Fractie Aalst-Waalre Belang
d.d. 25 januari 2021

/ D. Heijnen

Datum
YERZONDEN IBFEB.2O2I

Geachte heer Claessen, leden van de fractie Aalst-Waalre Belang,
Op 25 januari 2021 ontvingen wij uw schriftelijke vragen ex art, 39 RvO m.b.t. "de
Toeslagaffaire". In deze brief beantwoorden wij uw vragen . Zoals u ziet hebben wij
de door u gestelde vragen en begeleidende tekst daarbij, i.v.m. de leesbaarheid,
letterlijk overgenomen en daaronder ons antwoord geformuleerd,

Beantwoording vragen
Inleidende tekst bij de vragen:
Het kabinet heeft beloofd dat alle schulden van de gedupeerden van de
toeslagenaffaire bij de overheid worden kwijtgescholden. Daarnaast hebben de
gemeenten opdracht gekregen om de gedupeerden te helpen. Binnenkort krijgen de
gemeenten van de belastingdienst informatie over de getroffenen.

Vraag:
Los van de nog te verkrijgen informatie vragen wij u of u de in onze gemeente
wonende gedupeerden van de toeslagenaffaire nu al in het vizier heeft.

Antwoord:
Binnen ons CMD zijn inmiddels met diverse gedupeerde inwoners gesprekken
gevoerd. Samen met deze inwoners is gekeken naar wat er op dit moment aan hulp
of ondersteuning nodig is. Er wordt gekeken naar diverse leefgebieden (o.a. wonen,
gezin, gezondheid, financiën). Het is namelijk mogelijk dat de problematiek divers
van aard is. Dit wordt in kaart gebracht en we ondersteunen daar waar we kunnen,
Het spreekt natuurlijk voor zich dat dit maatwerk is.
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Vraag:
Op welke wijze u denkt de gedupeerden te gaan helpen en of daarbij ook in
samenspraak met de gedupeerden wordt bezien op welke wijze kan worden
voorkomen dat de door het kabinet beloofde compensatievergoeding in voorkomende
gevallen niet in handen van de schuldeisers valt.

Antwoord:
We bespreken met iedere inwoner in kwestie wat we voor hem/haar en het gezin
kunnen betekenen. We zetten de hulp ofwel zelf in gang of verwijzen door naar de
ondersteuning die nodig is in de betreffende situatie. Vanuit de VNG wordt
geadviseerd tussen de gedupeerde inwoner en de belastingdienst afspraken te laten
maken, waarbij aan de belastingdienst gevraagd wordt om het geld voorlopig "aan
te houden" of op een zogenaamde derdenrekening te zetten. Dit om te voorkomen
dat het geld inderdaad onmiddellijk in handen van schuldeisers valt,

Vraag:
Verder vragen wij u te willen aangeven of achterstallige betalingen van gemeentelijke
belastingen worden gerekend onder de door de overheid kwijt te schelden schulden.
En zo ja of dit op aanvraag dan wel automatisch gebeurt, nadat u de benodigde
persoonsinformatie van de belastingdienst heeft ontvangen.

Antwoord:

Als blijkt dat iemand daadwerkelijk gedupeerd is, betrekken we hier ook de
gemeentelijke belastingen bij. We bekijken hierbij inderdaad wat er aan
gemeentelijke belastingen kan worden kwijtgescholden. De rijksoverheid heeft
gemeenten hiertoe ook opgeroepen.

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 12 februarijl. stond dit onderwerp
als bespreekpunt op de agenda. Het VNG bestuur heeft aan de leden voorgesteld om
in te stemmen met het kwijtschelden van vorderingen van gemeenten op gedupeerde
ouders in de toeslagenaffaire. Dit voorstel is door de leden aangenomen.

dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag.
We vertrouwen erop u voor

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de waarnemend secretaris,
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