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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen:
Aanpassing gebruik AVG-gegevens kindertoeslagaffaire
Kernboodschap
De gemeente gaat actief gedupeerde ouders van de kindertoeslagaffaire benaderen en ze
een passend hulpaanbod doen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen van fractie SMW.
Op 19 januari 2021 is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de kindertoeslagaffaire.
Tijdens dit debat wist staatssecretaris van Huffelen te melden dat de gemeenten
inmiddels beschikten over de gegevens van de getroffen gezinnen in hun gemeente.
Tot op heden was de inschatting, dat het een twintigtal gezinnen zou kunnen betreffen in
onze gemeente.
1. Is de mededeling van staatssecretaris van Huffelen correct dat de gemeente Druten
inmiddels over de gegevens van de getroffen gezinnen, die diep in de problemen kunnen
zijn geraakt, kan beschikken?
Ja, de mededeling van de staatssecretaris is correct. We kunnen zeer binnenkort over de
gegevens van de gedupeerde ouders uit Druten die zich hebben gemeld bij de
Belastingdienst beschikken.
2. Zo ja, hoeveel gezinnen in onze gemeente betreft het?
Op dit moment hebben 10 gezinnen uit Druten zich aangemeld bij de Belastingdienst als
gedupeerde in de kinderopvangtoeslagaffaire.
3. Is er inmiddels contact met deze gezinnen?
Er is een oproep gedaan via social media en de Maas en Waler. Daar is tot op heden nog
geen reactie opgekomen. Op dit moment hebben wij nog geen contact met deze
gezinnen.
Eerst moet de gemeente formeel gemachtigd worden om contact op te nemen met
gedupeerde inwoners. We laten het college het machtigingsbesluit zo spoedig mogelijk
accorderen. Daarna kunnen we de NAW-gegevens van deze gezinnen via een aparte
portal van de Belastingdienst ophalen. Als de namen bekend zijn, nemen wij zo spoedig

Pagina 1 van 2

Openbaar

Zaaknummer: Z/21/057651

mogelijk contact op met deze gezinnen.
4. Welke ondersteunende acties, financieel dan wel in andere zin, worden voor deze
gezinnen ondernomen?
De gedupeerde gezinnen krijgen vanuit de gemeente een breed hulpaanbod. Als de
gedupeerde dit hulpaanbod accepteert wordt in enkele intakegesprekken samen met de
inwoner gekeken welke hulpvragen er zijn, welke ondersteuning de gemeente per
hulpvraag kan bieden, wat daarbij van de inwoner wordt verwacht en wordt een start
gemaakt met het opbouwen van de vertrouwensrelatie met de inwoner. De benodigde
gegevens van de inwoner worden verzameld, op basis waarvan vaak al de eerste
contouren van een ondersteuningsplan in kaart gebracht worden. Door het gesprek breed
in te steken, niet alleen op de financiën, maar juist ook wat er verder speelt, ontstaat
een compleet beeld en kunnen daar vervolgacties op worden uitgezet.
Naast de (1e lijns) begeleiding die de gemeentelijke contactpersoon in de ondersteuning
vervult, kan er tijdens de uitvoer van het plan van aanpak ook sprake zijn
van de inzet van (2e lijns gecontracteerde) specialistische hulp, op één of meer van de
volgende leefdomeinen: wonen, financiën, gezondheid, werk/dagbesteding en
gezinssituatie.
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