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Aan de gemeenteraad   

   

   

  M.S. de Hoop 

  Wethouder 

   

    

    

Uw brief van: 15 februari 2023 Ons kenmerk: 561065 

Uw kenmerk: n.v.t. Contactpersoon: S. van Gameren 

Bijlage(n): geen Cluster: Maatschappij 1 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake 

Toeslagenaffaire  

 

Doorkiesnummer: 0634591706 

 Datum: 2 maart 2023 

 

 

Geachte raadsleden,   
 
Vanuit de fractie PvdA zijn een aantal vragen binnengekomen over de Toeslagenaffaire. In deze brief wil ik 
de vragen beantwoorden.  
 
Vraag 1 

Hoeveel inwoners hebben zich sinds deze periode gemeld als gedupeerde en hoeveel gedupeerden van de 

toeslagenaffaire telt onze gemeente vandaag de dag?  

 

Antwoord 

Op dit moment hebben wij via de Belastingdienst doorgekregen dat 226 inwoners uit Barendrecht zich gemeld 

hebben als gedupeerde in de Toeslagenaffaire. Dit aantal wijkt af van het aantal in juni 2022, dit heeft te maken 

met de wisselingen in de lijsten. Sommige inwoners stonden er dubbel op, anderen hebben ondertussen te 

horen gekregen dat ze niet worden aangemerkt als gedupeerde en worden dan van de lijst afgehaald. Sinds 

de eerste helft van 2022 krijgen we als gemeente ook niet meer de gegevens van iedereen die zich meldt als 

gedupeerde, maar alleen van die inwoners die ook ondersteuning vanuit de gemeente willen.  

 

Vraag 2 

Hoeveel inwoners maken gebruik van de actieve ondersteuning van het hulpteam Toeslagenaffaire?  

 

Antwoord 

Op dit moment hebben 63 inwoners uit Barendrecht laten weten dat ze ondersteuning wensen van de ge-

meente.  
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Vraag 3 

Welke verklaring heeft het college voor deze groei? Ligt dit aan verbeterde zichtbaarheid of toegankelijkheid 

en hoe heeft het college dit gerealiseerd? (Het college gaf namelijk aan te werken aan de zichtbaarheid van 

de aangeboden hulp). 

 

Antwoord 

De groei van het aantal inwoners dat actieve hulp ontvangt vanuit het hulpteam is te verklaren door meerdere 

factoren. Er zijn geen harde cijfers, maar uit reactie van meerdere ouders blijkt dat ze ons via andere toesla-

genouders die al brede ondersteuning ontvangen vanuit het hulpteam hebben gevonden.  

Ook via de webpagina van de gemeente Barendrecht en via sociale media, berichten die we plaatsen op 

facebook, twitter en LinkedIn, weten ouders ons te vinden. Daarnaast is de groei ook te verklaren uit de door-

verwijzingen van het wijkteam of een andere (buur) gemeente.  

De aanmelding als mogelijk gedupeerde bij de Belastingdienst is een voorwaarde voor het ontvangen van 

brede hulp vanuit het hulpteam. Enerzijds krijgen wij zelf aanmeldingen binnen via de Belastingdienst. Ander-

zijds raden we zelfmelders, die zich nog niet hebben gemeld bij de Belastingdienst, aan dit wel te doen.  

 

Vraag 4 

Hoeveel groei verwacht het college in het aantal aangemelde gedupeerden tot 1 januari 2024? 

 

Antwoord 

Dit jaar verwachten we nog een lichte groei van het aantal aangemelde inwoners, omdat inwoners zich tot 1 

januari 2024 mogen melden bij de Belastingdienst als mogelijk gedupeerde. We verwachten vooral aanmel-

dingen bij het hulpteam van kinderen van erkend gedupeerde ouders. Deze verwachting is er vanwege de 

komst van de kindregeling en de bekendheid die we hier vanuit de gemeente Barendrecht, in samenwerking 

met jongerenwerk, aan geven. De precieze hoeveelheid groei is niet in te schatten. 

 

Vraag 5 

Wat wordt er in Barendrecht gedaan met inwoners die niet worden bereikt of geen gehoor hebben gegeven 

(ongeacht of de inwoners hulp willen of niet), maar waarvan wel bekend is dat ze gedupeerden zijn?  

 

Antwoord 

De inwoners die niet telefonisch bereikbaar waren, hebben we gemaild (voor zover het mailadres bekend 

was). In de mail hebben we informatie gegeven over de brede ondersteuning die ze bij de gemeente Barend-

recht kunnen ontvangen. Daarnaast proberen we door sociale media en berichten op de webpagina en in de 

lokale krant de toeslagenouders te bereiken. 
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Vraag 6 

Hoe kijkt het college naar het al uitgevoerde idee vanuit Rotterdam?  

 

Antwoord 

Het uitgevoerde idee vanuit Rotterdam is een waardevolle manier om eerder niet bereikte mensen wel te 

kunnen bereiken. Vanwege de schaal van het aantal (potentiële) toeslagenouders én het aantal hulpteam 

medewerkers van de gemeente Barendrecht, in vergelijking tot Rotterdam, biedt een dergelijke actie voor 

Barendrecht geen meerwaarde. Momenteel werken we goed samen met de gemeente Rotterdam door middel 

van periodieke overleggen en directe contacten. In dit contact kijken we over en weer welke acties we van 

elkaar kunnen overnemen.   

 

Vraag 7 

Waaruit blijkt het succes van de hulpteams?  

 

Antwoord 

Aan het einde van de brede ondersteuning vindt er een evaluatie met de inwoner plaats. Hierin wordt aandacht 

besteed aan de vraag of de inwoner voldoende geholpen en ondersteund is. Hieruit blijkt onder andere de 

ervaren rust en (financiële) stabiliteit die ouders ervaren na de hulp die zij hebben gekregen van het hulpteam, 

bijvoorbeeld door het hebben geboden van een luisterend oor, maar ook door het in kaart brengen van de 

eigen financiële situatie en door verschillende begeleiding en coaching gesprekken over bijvoorbeeld werk en 

opleiding.  

 

Vraag 8 

Bij hoeveel gezinnen is de hulpverlening al stopgezet en is een gezin (naar eigen zeggen) succesvol gehol-

pen? 

 

Antwoord 

Bij 10 gezinnen binnen de gemeente Barendrecht is de hulpverlening succesvol beëindigd. In alle 10 de ge-

zinnen is de brede ondersteuning, zoals in het ondersteuningsplan samen met de inwoner(s) vastgesteld, 

geboden. 

 

Vraag 9 

Wanneer wordt er vastgesteld/geconstateerd dat een gezin niet meer hulpbehoevend is? Welke gevolgen 

zitten hieraan vast? 

 

Dit gebeurt altijd in gesprek met de inwoner/het gezin zelf. Het ondersteuningsplan wordt vastgesteld en de 

brede ondersteuning die hierbij gewenst is wordt ingezet. Aan het einde van de brede ondersteuning vindt er 

een evaluatie met de inwoner plaats. Hierin wordt aandacht besteed aan de vraag of de inwoner voldoende 

geholpen en ondersteund is. De evaluatie staat opgenomen onder het ondersteuningsplan. Het dossier 

wordt afgesloten. Wanneer de inwoner een nieuwe hulpvraag heeft is het hulpteam hiervoor bereikbaar en 

kunnen er mogelijk aanvullingen worden gedaan op het huidige ondersteuningsplan. 
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Vraag 10 

Van hoeveel gezinnen wordt er verwacht dat de zorg langdurig zal aanhouden (dus ook na 2025)?  

 

Antwoord 

Er wordt, volgens landelijke richtlijnen, gedoeld op contact van gemeenten met de ouders en kinderen tot 

minimaal 12 maanden na aanmelding bij de gemeente voor brede ondersteuning. Dit met als doel om te mo-

nitoren of zij na een (langdurig) ondersteuningstraject weer voldoende in staat zijn om zonder aanvullende 

trajectzorg een nieuwe start te maken. Onder de huidige ouders aan wie we brede ondersteuning bieden, 

verwachten we dat voor twee tot vijf gezinnen de zorg langdurig (dus ook na 2025) aanhoudt. Het is echter 

nog niet duidelijk of dit ook ondersteuning vanuit het hulpteam of voornamelijk zorg vanuit andere hulpverle-

ners zal betreffen. 

 

Vraag 11 

Is deze verlenging tot en met 2025 van het hulpteam genoeg om alle gedupeerde Barendrechters te helpen? 

 

Antwoord 

Dit is momenteel onvoldoende in te schatten en afhankelijk van het aantal aanmeldingen in het komende jaar, 

zowel van de ouders als de kinderen. Zoals in het vorige antwoord is benoemd, is zorg tot na 2025 voor 

gezinnen wel nodig. Om welke (brede) lange termijn zorg dit gaat is nog niet voor elk gezin duidelijk. 

 

Vraag 12 

Wat houdt de nazorg voor gedupeerde in? Hoelang en door wie zal dit gegeven worden (ook wanneer dit 

langer nodig is dan dat het hulpteam kan bieden)? 

 

Antwoord 

Gemeenten houden tot minimaal 12 maanden contact met (mogelijke) toeslagenouders en kinderen met als 

doel om te monitoren of zij na een (langdurig) ondersteuningstraject weer voldoende in staat zijn om zonder 

aanvullende trajectzorg een nieuwe start te maken. Onderdeel van het nazorgtraject zijn periodieke gesprek-

ken; waar nodig kan het plan van aanpak worden herzien en aanvullende trajectzorg worden ingezet. 

 
Vraag 13 

Welke gevolgen heeft de BAR ontvlechting op dit hulpteam? En wat betekent dit voor de samenwerking tussen 

de hulpteams die BAR breed te werk gaan? 

 

Antwoord  

Het hulpteam kent nu de constructie dat medewerkers gemeente specifiek werken, maar ondersteunt worden 

door een ‘BAR’-brede projectleider en beleidsadviseur. Daarnaast is er sprake van gezamenlijke intervisie en 

kennisdeling. Wanneer deze samenwerking verloren gaat, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de dienst-

verlening aan onze inwoners. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de ontvlechting zijn 

voor het hulpteam toeslagen.  
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Vraag 14 

Wat zijn tot nu toe de resultaten van deze driegesprekken?  

 

Antwoord 

Er zijn tot nu toe drie driegesprekken gevoerd binnen de gemeente Barendrecht. Deze gesprekken zijn als 

positief ervaren door zowel de ouders, de gemeente medewerkers en de Belastingdienst. De ouders hebben 

bij de driegesprekken het gevoel dat er ruimte en tijd is om hun verhaal te doen. Andere benoemde onderdelen 

uit de evaluatie zijn dat de setting waarin het driegesprek wordt gevoerd van belang is, een open toegankelijke 

setting en dat verwachtingen vooraf en achteraf aan het driegesprek duidelijk gecommuniceerd dienen te wor-

den richting de ouders. Deze aandachtspunten worden meegenomen in de landelijke uitrol, zie vraag 18 voor 

meer informatie met betrekking tot het vervolg. 

 

Vraag 15 

Hoe zit het met de werklast van het hulpteam? Kunnen zij optimale hulp bieden en wat zijn de knelpunten?  

 

Antwoord 

De werklast van het hulpteam ligt momenteel hoog. Een knelpunt is de caseload. De caseload van 25 dossiers 

per fte wordt momenteel overschreden. Dit is te verklaren door vertrekkende medewerkers en het moeizaam 

kunnen vinden van vervanging. Daarnaast is de Wet Hersteloperatie Toeslagen per 4 november 2022 in wer-

king getreden. De nieuwe wet roept vragen op bij zowel inwoners als medewerkers van het hulpteam.  

De huidige ondersteuning die momenteel aan de ouders wordt geboden gebeurt met veel aandacht voor de 

inwoners, waarbij brede ondersteuning het doel is. We beogen deze basis, het bieden van kwalitatieve brede 

ondersteuning, te behouden. 

 

Vraag 16 

Zo ja, er is sprake van een piekbelasting, welke maatregelen treft het college om dit op te lossen? 

 

Antwoord 

Om de werkdruk te verlagen in het hulpteam zijn we bezig met het werven van een nieuwe medewerker. 

Daarnaast houdt het college zich momenteel bezig met beleid op bovengenoemde punten, op basis van de 

Wet Hersteloperatie Toeslagen.  

  

Vraag 17 

De verlenging van het hulpteam tot en met 2025 geeft het team meer tijd en mogelijkheden om gedupeerden 

te helpen. Is deze maatregel voldoende om de werklast te verlagen?  

 

Antwoord 

De toeslagenouders en kinderen hebben juist nu ondersteuning nodig van het hulpteam. We kunnen inwoners 

niet nu in de wacht zetten en later de benodigde ondersteuning inschatten. Ook is de rol van het Rijk hierin 

van belang. De doorlooptijd van het toeslagenproces is hiervan afhankelijk. 
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Vraag 18 

De gemeente is volgens het herijkingsproces verantwoordelijk voor het inplannen van de driegesprekken. 

Hoeveel gesprekken zijn er al gevoerd en hoeveel worden nog ingepland?  

 

Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 14 voor het aantal gevoerde driegesprekken. Deze gesprekken waren onderdeel 

van de pilot Driegesprek. Naar verwachting wordt er nog maximaal één driegesprek gevoerd binnen de ge-

meente Barendrecht als onderdeel van de pilot. In maart start de landelijke uitrol van de driegesprekken. De 

landelijke uitrol dient in juli te zijn afgerond. Dit betekent dat in de periode tussen april en juli wordt gestart met 

het plannen van driegesprekken binnen de gemeente Barendrecht, buiten de pilot om. Hoeveel dit er zijn is 

afhankelijk van de criteria die momenteel nog worden bepaald door de Belastingdienst, onder andere afhan-

kelijk van in welke fase van het proces de inwoner bij de Belastingdienst zit. 

 
Vraag 19 

Hoeveel kinderen in Barendrecht hebben deze financiële vergoeding ontvangen? 

 

Antwoord 

Naar verwachting ontvangen binnen de gemeente Barendrecht 311 kinderen de financiële compensatie (ge-

baseerd op cijfers van 2 februari 2023). Dit gebeurt over de periode november 2022 tot mei 2023 (op volgorde 

van leeftijd, van oud naar jong). Momenteel hebben (bijna) alle kinderen van 18 jaar en ouder binnen de 

gemeente Barendrecht de financiële compensatie ontvangen. 

 

Vraag 20 

Houdt/heeft het college contact met deze kinderen? Of gaat dit alleen via de ouders?  

 

Antwoord 

Binnen de gemeente Barendrecht hebben we tot nu toe vier kinderen die onder de kindregeling vallen actief 

onder begeleiding. Kinderen van erkend gedupeerde ouders kunnen zichzelf melden bij het hulpteam. Van-

wege de privacywetgeving worden gegevens van kinderen niet direct gedeeld door de Belastingdienst met 

de gemeente. Om kinderen beter te bereiken doen we, in samenwerking met de jongerencoaches in Barend-

recht, uitvraag bij de jongeren in beeld over hun behoeften. Daarnaast vragen we aandacht voor de kindre-

geling via verschillende communicatievormen, namelijk via sociale media, posters bij organisaties, scholen 

en verenigingen. Ook ontwikkelen we een eenvoudige uitlegfolder voor kinderen tussen de 10 en 15 jaar, 

wat het voor ouders makkelijker maakt om uitleg aan hun kinderen te geven over de toeslagenaffaire.  

 
Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

M.S. de Hoop BA 


