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Motie 'Ondersteuning toeslagenouders’
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De raad van de gemeente Barendrecht, in vergadering bijeen op 25 januari 2022

Constaterende dat:

•

•

•

•

•

•

de afhandeling van de toeslagenaffaire veel langer duurt dan eerder van regeringswege is aangekondigd;
de gemeente contact heeft gezocht met de (+203) in Barendrecht woonachtige gedupeerde gezinnen, waarna
met (+27) inwoners contact is gehouden;
de aanpak van Rotterdam zoals één toegang tot een hulpteam, hulp bij compenseren en overnemen van
schulden en brieven naar bijvoorbeeld Kinderbeschermtng door toeslagouders wordt gewaardeerd en deels
gemist in Barendrecht;
de belastingdienst een loket heeft geopend om gedupeerden in de Wettelijke Schuldsanering te
comper}sererl;
er ook een loket is voor inwoners in de Minnelijke Schuldsanering;
er een loket is voor het compenseren van private schulden voor gedupeerden die niet in de schuldsanering
zitten

Overwegende dat:

@

e

•

gedupeerden van de toeslagenaffaire jarenlang gebukt zijn gegaan onder schulden met alle gevolgen van
dien tot uithuisplaatsingen van kinderen aan toe;
gedupeerden extra hulp kunnen gebruiken om gebruik te kunnen maken van de veelvoud van (komende)
regelingen voor compensatie;
een deel van de gedupeerden aIIe onterecht ontstane schulden hebben afbetaald tegen hoge kosten op het
welbevinden van henzelf en hun kinderen

Is van mening dat:

onze gedupeerde inwoners en hun kinderen pas een nieuwe start kunnen maken en kunnen herstellen van de
geleden schade wanneer zij schuldenvrij zijn

Verzoekt het college om:

1. van de "Rotterdam aanpak“ de “Barendrecht aanpak’' te maken;
Deze wordt gekenmerkt door: een persoonlijke benadering, integrale aanpak, oplossingsgericht, één plan, een
flexibele organisatie die snel kan schakelen bij nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden, inzet van
ervaringsdeskundigen, een lerende organisatie, actieve inzet van bestaande middelen als Kindpakket, Meedoen,
enz

2. de Barendrechtse aanpak vorm te geven door:

a. inrichten van een operationeel team per 1 1 maart 2022;

b, inrichten van een adviesgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen om die kennis actief en passief met het
operationeel team delen;

c. praktische ondersteuning om tot oplossingen te komen zoals hulp bij het invullen van formulieren, gegevens
verzamelen, een SBN toeslagen loket, e.d.;

d. integrale aanpak van de leefwereld, niet alleen focus op financiën, maar op alle leefgebieden. Actief betrekken
van andere voorzieningen op het gebied van gezondheid, gezin, opleiding, werk en huisvesting;
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3. te communiceren over de werkwijze in de media met als doel alle mensen die bekend zijn bij de Belastingdienst als

gedupeerde in contact te komen en hen te steunen;

4. de raad actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de resultaten

En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 25 januari 2022

GroenLinks

ÍmanFíhorn Gerdien de Lange


