
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 2 maart 2021 

Registratienummer : GZDGWB124112/124216 

   IN/027 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 

 

 

Onderwerp  

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 

 

Kennisnemen van 

De werkwijze en rol van de gemeente richting de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

Inleiding 

De belastingdienst zette de afgelopen jaren bij ouders onterecht de kinderopvangtoeslag stop en 

vorderde het uitgekeerde geld terug. De gedupeerde ouders worden door de belastingdienst 

gecompenseerd. Dit is niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, 

psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. 

 

We hebben nog niet exact in beeld hoeveel inwoners van West Betuwe dit betreft. Bij een schatting van 

de belastingdienst in oktober 2020 zou het om 6 gedupeerde inwoners gaan. Dit aantal is door de 

ontwikkelingen de afgelopen maanden toegenomen, met welk aantal is nog niet bekend.  

In eerste instantie zijn gedupeerden opgeroepen om zich zelf te melden. Sinds kort kunnen we deze 

gegevens rechtstreeks bij de belastingdienst op te vragen. 

 

Kernboodschap 

Gedupeerden van de toeslagenaffaire worden proactief benaderd. Hoewel het hier in eerste instantie 

gaat om een groep die zich zelf heeft gemeld bij de belastingdienst, is het vertrouwen van deze groep 

inwoners in de overheid soms ernstig geschaad. Er wordt blijvend benadrukt dat het hulpaanbod een 

vrijwillig karakter heeft. Het staat inwoners te allen tijde vrij om de geboden hulp te weigeren.  

 

Consequenties 

Gedupeerden ontvangen, indien gewenst, ondersteuning van de gemeente. 

 

Financiën 

Er is voor de hulp en ondersteuning de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire op de 

leefgebieden huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en  de opvoeding van 

kinderen een specifieke uitkering ontvangen. 
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Communicatie 

Vanaf januari is de informatie over de rol van de gemeente voor gedupeerden van de 

kinderopvangtoeslag herhaaldelijk gecommuniceerd via de gemeentelijke (social) mediakanalen. 

Vanaf het moment van ontvangst van de gegevens van de gedupeerden benaderen wij hen proactief. 

 

Vervolg 

- 

 

Bijlage(n) 

- 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


