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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over u mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de
kinderopvangtoeslagenaffaire en hoe wij de gedupeerden in de gemeente Dinkelland verder kunnen helpen.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten u bijgevoegde raadsbrief te sturen.
Toelichting
Op 10 februari 2021 heeft u van ons een raadsbrief ontvangen waarin u bent meegenomen in de
ontwikkelingen rondom de hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire.
Bijgevoegde raadsbrief is hier een vervolg op.
Zoals u reeds in de vorige raadsbrief is medegedeeld, is de schulddienstverlener gemachtigd de gegevens
van de gedupeerde ouders te mogen ontvangen. Deze zijn reeds ontvangen. Uit deze gegevens blijkt dat
voor de gemeente Dinkelland 23 ouders gedupeerd zijn. Inmiddels zijn zij allen benaderd met het verzoek of
ze gebruik willen maken van de hulpverlening die door de gemeente wordt aanngeboden.
Daarnaast zijn de inning van de vorderingen die bekend zijn bij de gemeente Dinkelland (afdeling
Belastingen) en de gemeente Almelo (Participatiewet-uitkering) op on hold gezet in afwachting van een
wettelijke grondslag om de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders kwijt te kunnen schelden. Het
wetsvoorstel over kwijtschelding van gemeentelijke schulden loopt mee met een breder wetsvoorstel van het
Ministerie van Financiën over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire.
De verwachting is dat deze wetgeving rond de zomer voldoende handvatten biedt om hierop te kunnen
anticiperen, en dus de vorderingen kwijt te schelden. Vooralsnog is deze grondslag nog niet opgenomen in
de wetgeving waardoor het dus ook nog niet mogelijk is om de vorderingen kwijt te schelden. De
vorderingen zijn vooralsnog wel opgeschort door de werking van het moratorium.
Wij zullen u op de hoogte houden met betrekking tot deze ontwikkelingen.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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