Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie SGP Zoetermeer van 4
september 2018 over ‘Fiscus werkte gedupeerde ouders bewust tegen’ n.a.v. artikel in Trouw
over kinderopvang De Parel.
Vraag 1:
Is het college op de hoogte van de berichtgeving van 4 september over dit onderwerp?
Antwoord 1:
Ja
Vraag 2:
Gezien de evaluatie van de fiscus, bent u bereid opnieuw te kijken naar de gebeurtenissen en uw rol
hierin te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2:
Het college is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang in haar gemeente. Zoals eerder
gemeld in memo’s aan de raad van 17-4-2017, 19-12 2014, 18-2-2016 en 28-4-2016, was de kwaliteit
van de kinderopvang altijd in orde.
Kinderopvang vindt plaats op basis van een contract tussen ouder en kinderopvangorganisatie. De
ouder vraagt bij de belastingdienst vervolgens met dit contract kinderopvangtoeslag aan en ontvangt
de toeslag zelf of laat deze overmaken aan de kinderopvanginstelling. De belastingdienst vordert
kinderopvangtoeslag bij ouders terug als zij van mening zijn dat er geen recht is op de (gehele)
toeslag. De gemeente speelt hier geen rol in. Het is een zaak tussen ondernemer, de ouders en de
belastingdienst.

Vraag 3:
Bent u eens met de Ombudsman, die de aanpak van de Belastingdienst in deze zaak
‘ongenuanceerd’ heeft genoemd?
Antwoord 3:
Daar kan het college zich op grond van het artikel in ‘Trouw’ geen mening over vormen.
Vraag 4:
Bent u bereid alsnog in te gaan op verzoek van ouders voor begeleiding in hun dossier, nu blijkt dat
de Belastingdienst bewust heeft aangestuurd op afwijzing van de bezwaarschriften? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord 4:
Zie antwoord op vraag 2.
Vraag 5:
Bent u alsnog bereid om te kijken naar juridische begeleiding vanuit de gemeente in bepaalde
gevallen, zodat de financiële gevolgen voor ouders niet nog groter worden? Dit is vooral het geval bij
minder draagkrachtige ouders en/of de terugvordering van grote bedragen.
Antwoord 5:
Als ouders financieel problemen hebben en hulp nodig hebben, dan geldt ook voor hen die
gedupeerd zijn door deze zaak, het aanbod dat zij via Schuldhulpverlening ondersteuning kunnen
krijgen.
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