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Inleiding
Maandagavond maakte de staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane bekend
dat de schulden bij de overheid van de ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire
worden kwijtgescholden. Zij meldde hierbij dat de VNG gemeenten zal oproepen hetzelfde
te doen en dat met gemeenten wordt samengewerkt aan het oplossen van problemen van
deze ouders. Naar aanleiding van dit bericht heeft het CDA de volgende vragen.
Vraag en antwoord
1. Wonen er in de gemeente Deurne ook gedupeerden?
Ja.
2. Hebben we als gemeente op dit moment deze ouders in beeld?
Hoewel het Rijk de gemeentes heeft aangewezen voor ondersteuning van de
gedupeerden, hebben zij niet aan de gemeentes bekend gemaakt om welke mensen het
nu gaat. Het Rijk beroept zich hier op privacyregels. Pas op 21 januari 2021 is een
procedure bekend gemaakt, waarmee deze gegevens opgehaald kunnen worden. Deze
procedure (machtigingsbesluit) neemt minstens 2 weken in beslag. Tot dat die
procedure is afgerond, zijn we afhankelijk van melding door de gedupeerden zelf. Van
deze gedupeerden heeft niemand heeft zich nog gemeld. Ook bij Grip op Schuld zijn
nog geen klanten met deze schulden bekend.
3. Heeft het college al een machtigingsbesluit ondertekend?
Nee, dit is in voorbereiding. De benodigde stukken zijn pas 21 januari 2021 ontvangen.
Besluitvorming is voorzien begin februari.
4. Hoeveel ouders betreft het in de gemeente Deurne?
Volgens informatie van de VNG gaat dit in Deurne om 4 personen waarvan nu is erkend
dat zij gedupeerden zijn.
5. Hebben de betreffende ouders schulden bij onze gemeente en zo ja: is de
gemeente voornemens deze kwijt te schelden, in lijn met de rijksoverheid?
Wij hebben direct een team ingericht, bestaande uit beleid en uitvoering om deze
gedupeerden te ondersteunen. De bedoeling van deze ondersteuning ligt niet alleen in
ondersteuning op het gebied van schulden. Juist de brede aanpak naar alle leefdomeinen
is in beeld. Het gaat dus om financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Na de opmerkingen
van de staatssecretaris over gemeentelijke belastingschulden is ook de medewerker
gemeentelijke belastingen aan het team toegevoegd. Als er sprake is van gemeentelijke
belastingschulden, zijn wij van plan deze kwijt te schelden.
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6. Hoe hoog zijn de betreffende schulden in totaal en gemiddeld per gezin?
Omdat de gedupeerden bij ons nog niet bekend zijn en ook niet bekend is of ze
überhaupt hulp van de gemeente willen en/of ons inzicht willen geven in de hoogte van
de schulden, is deze informatie niet beschikbaar.
7. Kunt u een beeld schetsen van de overige (schulden)problematiek waar deze
ouders mee te maken hebben? Op welke wijze ondersteunt de gemeente hen
momenteel?
Zodra mensen zich melden, of wanneer wij de gegevens van de belastingdienst hebben
ontvangen en we deze mensen actief kunnen benaderen, is de eerste actie om een beeld
te krijgen van wat deze mensen nodig hebben. Als bekend is wat er nodig is, gaan we
daar zo snel mogelijk mee aan de slag. Als de behoefte op een gebied ligt buiten onze
organisatie, zullen we ondersteunen bij het organiseren daarvan.
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