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Geachte leden van de raad,
In Nederland zijn veel ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Voor
veel gedupeerden hebben de problemen zich in de afgelopen jaren opgestapeld. Er zijn
aanvullende problemen ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de
opvoeding van kinderen. De gemeenten staan aan de lat om de getroffen ouders te
ondersteunen bij het orde krijgen van hun financiën en een nieuwe start mogelijk te maken.
Hier zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de Belastingdienst en de gemeenten. Een eerste
financiële compensatie voor gemeenten is beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering. In
bijgaand plan van aanpak toeslagenaffaire Laarbeek staat omschreven hoe we in Laarbeek
uitvoering geven aan het ondersteunen van de gedupeerde ouders.
Actuele stand van zaken
1. Wij hebben van de belastingdienst de namen doorgekregen van 17 gedupeerden van de
Kinderopvangtoeslagaffaire in Laarbeek.
2. Deze 17 gedupeerden hebben van ons een brief ontvangen, waarin aangegeven is dat wij
hen graag hulp aanbieden en dat zij door ons gebeld worden.
3. Van deze 17 gedupeerden hebben we er inmiddels 10 gesproken, waarvan er 6 hebben
aangegeven geen hulp (meer) nodig te hebben en 4 hebben aangegeven wel hulp en
ondersteuning nodig te hebben (ondersteuning aan kinderen, psychosociale ondersteuning,
financiële ondersteuning, juridische ondersteuning). De overige 7 waren niet bereikbaar of
hierbij is de voicemail ingesproken. Er heeft zich naar aanleiding hiervan niemand meer
gemeld. Deze mensen worden op 29 november 2021 nogmaals gebeld.
Voor bovengenoemde ondersteuning zijn gedupeerden ook aangemeld bij de LEVgroep.
Mensen hebben namelijk allemaal aangegeven dat wij hen mogen aanmelden bij de
LEVgroep. De LEVgroep heeft inmiddels alle gedupeerden gesproken en zij krijgen ook nog
hulp aangeboden (ondersteuning aan kinderen, psychosociale ondersteuning, financiële
ondersteuning, juridische ondersteuning).
Daarnaast heeft de BSOB een voorstel gemaakt om de vorderingen van gedupeerden bij de
BSOB (voor gemeentelijke belastingen) kwijt te schelden. Dit voorstel is ook geschikt om in
te zetten voor de kwijtschelding van vorderingen in het Sociaal Domein (bijvoorbeeld bij
Senzer). Het college heeft inmiddels ingestemd met het voorstel.
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