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Geachte leden van de raad,
Via deze brief informeren wij u over onze acties ten aanzien van de mensen die zich hebben
gemeld in het kader van de toeslagenaffaire. Het betreft de periode van februari 2021 tot en met
februari 2022.
Wij hebben inwoners actief benaderd
In onze gemeente is het Sociaal team Overbetuwe de toegang voor mensen die zichzelf via de
Belastingdienst hadden gemeld als gedupeerden. Op basis van gegevensdeling met de
Belastingdienst hebben we de beschikking gekregen over contactgegevens van deze groep
mensen. Medewerkers van het Sociaal Team Overbetuwe hebben inwoners telefonisch benaderd.
In die gesprekken werd uitgevraagd of mensen hulpvragen hadden op de leefgebieden: financiën,
gezondheid, werk/dagbesteding, gezinssituatie en wonen.
Aantal contacten met melders
In de periode van februari 2021 tot en met februari 2022 hebben we met 66 mensen contact
gelegd. Omdat er door het sociaal team, breed wordt uitgevraagd is er voor mensen ook
gelegenheid geweest om problematieken rondom uithuisplaatsingen ter sprake te brengen. Als
gevolg van de toeslagenaffaire zijn er in onze gemeente geen uithuisplaatsingen geweest.
Aantallen bevestigde gedupeerden
In onze gemeente zijn tot en met februari 2022, 39 mensen door de Belastingdienst als
gedupeerde aangemerkt. Deze groep mensen heeft de zogenaamde Catshuis vergoeding van €
30.000 ontvangen. Conform de landelijke afspraken schelden we publieke schulden die zij hadden
kwijt.
De belastingdienst heeft nog steeds onderzoeken lopen om te beoordelen of mensen die zich
gemeld hebben, daadwerkelijk gedupeerden zijn die recht hebben op de Catshuis vergoeding. Dat
verklaart het verschil tussen de melders en de daadwerkelijk gedupeerden.
Kwijtscheldingen in Overbetuwe
Voor 26 personen zijn we tot kwijtschelding overgegaan voor een totaalbedrag van € 15.535.
Het betrof vorderingen voor onderstaande terreinen:
Belastingen

: € 7.416
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Bijzondere bijstand
: € 8.119
Er waren 2 personen die zowel een schuld aan gemeentelijke belastingen en bijzondere bijstand
hadden.
Vervolg
Zolang de Belastingdienst nog onderzoeken heeft lopen, blijft de gegevensdeling met de
Belastingdienst actief. En blijft het Sociaal Team mensen benaderen die zich melden als
gedupeerde.
In het eerste kwartaal van 2023 volgt een update. Deze frequentie volstaat omdat er weinig nieuwe
melders te verwachten zijn. De update zal voornamelijk inzicht geven in de wijzigingen in de
aantallen erkende gedupeerden en de hoogte van kwijtgescholden bedragen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos
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