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Onderwerp: RIN Kinderopvangtoeslagaffaire
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Stand van zaken hulpverlening gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire in Gemert-Bakel.
Inleiding
In september 2020 bereikten VNG en het Rijk een akkoord over de hulpverlening van
gemeenten aan ouders die ernstig in de problemen zijn gekomen als gevolg van de
toeslagenaffaire in de kinderopvang. Deze hulp is in Gemert-Bakel sindsdien ook geboden. In
eerste instantie door het inrichten van een gemeentelijk meldpunt waar ouders zichzelf
konden melden, later door actief contact op te nemen met de ouders via een mandaat van de
belastingdienst. Vanaf half augustus 2021 geldt dit mandaat niet meer en levert de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) enkel nog de gegevens van ouders die bij het
intakegesprek bij het UHT zelf aangeven dat ze graag een hulpaanbod ontvangen van de
gemeente waarin ze woonachtig zijn. In deze informatienota willen we u graag informeren over
de behoefte aan hulp van onze inwoners.
Op 14 december 2021 heeft het college besloten om vooruitlopend op de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen kwijtschelding te verlenen aan gedupeerden van de
kinderopvangtoeslag in Gemert-Bakel.
Met deze informatienota informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom deze zaak.
Kernboodschap
Volgens de lijsten van het UHT zijn er dd. 19 november 2021 in Gemert-Bakel 29 inwoners die
zich hebben gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire.
Met 23 van deze zogenoemde zelfmelders hebben we als gemeente contact gehad en hulp
aangeboden.
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Twee van deze zelfmelders waren al bekend bij de gemeente vanwege
schuldhulpverlening.
Twee inwoners wilden aanvankelijk hulp, maar hebben het plan van aanpak dat is
opgesteld nooit getekend.
Een inwoner heeft een huurschuld bij de gemeente (gebouwenbeheer). Met de
betrokken bewindvoerder is hierop een moratorium toegepast. Deze huurschuld is
privaatrechtelijk van aard. Naar verwachting wordt het vanaf januari mogelijk om deze
schuld via het Besluit Private Schulden ook kwijt te schelden.
De overige inwoners hadden de schulden zelf al opgelost samen met familie en
hadden geen behoefte aan extra hulp van de gemeente. Bij de meesten speelden de
problemen al rond 2009.

Van 22 inwoners is inmiddels vastgesteld dat zij ook daadwerkelijk gedupeerd zijn. Zij komen
in aanmerking voor kwijtschelding van de publieke schulden conform het besluit van het
college van 14 december 2021.

Elke twee weken ontvangt de gemeente een update van de belastingdienst over eventuele
nieuwe meldingen van gedupeerde ouders.
Vervolgstappen
De invorderingsambtenaren van Senzer en BSOB verlenen kwijtschelding aan de betrokken
gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire in Gemert-Bakel.
De benodigde gegevens hiervoor worden door de Uitvoeringsorganisatie Hersteloperatie
Toeslagen (UHT) zowel gedeeld met de gemeente als met BSOB via een daartoe ingericht
eigen portaal.
De gemeente (Regisseur Participatie Sociaal Domein) deelt de gegevens uit het portaal met
Senzer om te checken of betrokken gedupeerden openstaande schulden hebben bij Senzer.
Met de GR Senzer vindt afstemming plaats over de verantwoording en vergoedingen van de
kwijtschelding en uitvoeringskosten.

Financiën
De gemeente wordt door het rijk volledig gecompenseerd voor de uitvoeringskosten,
trajectkosten als de gemiste inkomsten vanwege kwijtschelding.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

