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_________________________________________________________________________________ 
 
Op 3 februari ontvingen wij vragen van de fractie van LRG. Hieronder treft u de gestelde vragen 
aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 
Tussen 2005 en 2019 is bij naar schatting 26.000 ouders onterecht de kinderopvangtoeslag 
stopgezet, zijn ze verdacht van fraude of slachtoffer zijn van een harde fraudeaanpak van de 
Belastingdienst. 
Omdat deze groep jarenlang groot onrecht is aangedaan door de overheid heeft inmiddels het Rijk 
aangegeven deze ouders te compenseren en ook de schulden van andere overheidsinstanties, zoals 
het UWV, DUO en CJIB, zullen worden weggestreept. 
  
Het Rijk heeft daarbij ook een oproep gedaan naar gemeenten. 
Waar vervolgens de VNG heeft hier gehoor aan gegeven en gemeenten heeft opgeroepen 
ruimhartig en met een open houding om te gaan met deze groep. 
 
Navraag leert dat er op dit moment in Goirle 4 of 5 gevallen bekend zijn die hier met te maken 
hebben of hebben gehad. Ondanks de toezegging vanuit de Belastingdienst zijn vanwege de 
privacyregels deze ouders op dit moment nog niet bekend bij gemeente. 
 
Reactie college: 
Gedupeerden kunnen zich nog steeds melden bij de Belastingdienst. Het aantal bekende 
gedupeerde gezinnen kan dus veranderen. Op dit moment is het aantal 7. 
 
1. Wat vindt u van de oproep van de VNG? 
Goirle neemt de oproep van de staatssecretaris en de VNG ter harte. Daar waar wij vanuit onze 
verantwoordelijkheden deze gezinnen kunnen ondersteunen, zullen we dat doen.  
 
2. Hoe ziet u die ruimhartigheid en open houding voor u? 
Iedere situatie is anders, dus ook de aanpak van ondersteuning. In gesprek met het gezin bepalen 
we samen welke ondersteuning nodig is. Daar waar wij als lokale overheid een verschil kunnen 
maken door hen binnen de wettelijke kaders ondersteuning te bieden op welk leefgebied dan ook, 
zullen wij dat zeker doen.  
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3. In welke mate bent u bereid deze ouders te compenseren? 
       Ook dit is maatwerk. We kunnen hier geen algemeen antwoord op geven.  
 
4. Hoe wilt u deze groep waarvan we de omvang niet kennen gaan bereiken?/ hoe heeft u 

geprobeerd deze groep proberen te bereiken? Of neemt u hier juist een afwachtende houding in 
aan? 
In de eerste week van februari heeft de gemeente een oproep geplaatst in het Goirles Belang  
en op social media aan gedupeerde gezinnen om desgewenst contact op te nemen met ’t Loket.  
Op 18 februari is deze oproep op facebook herhaald. Indien of zodra een huishouden contact 
met ‘t Loket opneemt, zullen wij vanuit onze opdracht dit gezin in de breedte ondersteunen 
waar nodig en mogelijk.  ’t Loket weet dat deze doelgroep zich bij hen kan melden.  

 
5. De VNG heeft daarnaast aangegeven op de ALV van 12 februari aanstaande een voorstel in 

stemming te brengen over dit onderwerp. Eenmaal aangenomen dan zouden gemeenten alle 
vorderingen aan deze groep kwijtschelden. 
Wat is uw opvatting van dit voorstel? 
Hoe bent u voornemens te stemmen de ALV? 

 
Het VNG bestuur heeft de leden gevraagd ermee in te stemmen dat de VNG met het Rijk 
afspraken maakt over de compensatie aan gemeenten en de uitvoeringsvraagstukken (juridisch, 
operationeel, ICT-technisch, gegevensuitwisseling) die aan de kwijtschelding van de 
gemeentelijke vorderingen ten grondslag liggen. Wij hebben hiermee ingestemd. 
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