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Betreft: Zienswijze Kinderopvangtoeslag. 
 
 
Geacht college, 
 
De ASD, in de vorm van de werkgroep JOP, heeft zich op 18 november uitgebreid laten informeren over 
de gemeentelijke aanpak van de kindertoeslagaffaire. Met beleidsmedewerker Patrick Wanders is op 
een zeer open en constructieve manier overleg gevoerd.  
 
De gemeente heeft de voor haar verplichte acties uitgezet en belegd bij het sociaal team. Een logische 
keuze om daarin de 92 meldingen voor onze gemeente actief te ondersteunen. Een voorzichtige 
inschatting leidt tot de conclusie dat het gaat om minimaal 150 kinderen die de effecten van de 
kindertoeslagaffaire hebben moeten ervaren en mogelijk nog steeds ervaren. In drie gezinnen is 
waarschijnlijk zelfs sprake geweest van uithuisplaatsingen ten gevolge van deze affaire. Overigens is 
elk kind die effecten ondervindt door deze affaire er een teveel.  
 
De toetsing van de dossiers in eerste aanleg vindt plaats door een persoonlijk zaakbehandelaar van de 
belastingdienst. Daarop is het wachten. De gemeente Vijfheerenlanden heeft zover mogelijk actief 
geacteerd en heeft alle beschikbare instrumenten voor de slachtoffers van deze affaire opengesteld. 
Het sociaal team, momenteel vijf zaakbehandelaars, kunnen gebruik maken van dit instrumentarium en 
mogen daarbij de grenzen opzoeken. Dit wordt door de ASD zeer gewaardeerd.  
 
De gemeente kan niet toetsen of er sprake is van het recht op een schadevergoeding. Dit vormt voor 
de gemeente dan ook de grootste belemmering.  Ondanks deze belemmering heeft de gemeente 
Vijfheerenlanden niet gewacht op de belastingdienst en is actief aan de slag gegaan. Met iedereen uit 
deze doelgroep is gesproken. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken is een besluit genomen 
rond het kwijtschelden van publieke schulden bij de gemeente en Avres.  
 
Het kwijtschelden van private schulden is niet in handen van de gemeente. Voor de private schulden 
kan een beroep worden gedaan op de WMO. Wij willen erop aandringen hiervan in individuele gevallen 
ruimhartig gebruik te maken. Schrijnende gevallen verdienen maatwerk en snelle acties. Het overgrote 
deel van de dossiers vereist momenteel geen grote aandacht meer. Dankzij landelijke regeling, de inzet 
van het sociaal team en de zelfredzaamheid van slachtoffers is de meerderheid van de zaken (bijna) 
“afgewikkeld”. De resterende gevallen zijn problematischer en vragen extra aandacht. Bij een klein deel 
van de personen is sprake van een (begrijpelijk) groot wantrouwen naar de overheid. Er is gewezen op 
een onafhankelijke ondersteuning van een gratis rechtsbijstandverzekering.  
 
De gemeente wordt in voldoende mate gecompenseerd en de financiële druk is niet (te) hoog. 
Wethouder Taal heeft gesproken met cliënten en er is tevredenheid over de aanpak en werkwijze van 
de gemeente. De dienstverlening wordt positief beoordeeld. Vooral complimenten voor het instellen van 
een vaste contactpersoon binnen het sociaal team. Hiermee wordt het uitgangspunt een gezin- een 
regievoerder- een plan goed ingevuld. 
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De ASD constateert dat het proces goed is doordacht, verloopt en voldoet aan diverse wettelijke 
verplichtingen. Er is terecht gekozen voor een lage administratieve last, het waarborgen van de privacy 
en het inrichten van de noodzakelijke nazorg.  
 
De ASD vindt het, ondanks alle wettelijke beperkingen, een gemiste kans dat de communicatie en 
informatie aan alle inwoners niet of nauwelijks is opgepakt. Dit zou namelijk kunnen helpen 
stigmatisering van deze groep te voorkomen. Bovendien verdient het proactief handelen van de 
gemeente en de tevredenheid van slachtoffers binnen onze gemeente de aandacht te krijgen van de 
inwoners. Rekening houdend met beperkingen zoals de privacy is positief nieuws ook nieuwswaardig. 
 
We willen dit dossier nadrukkelijk blijven volgen. We willen graag geïnformeerd worden over evaluatie 
en periodieke tussenrapportages. Dit kan in eerste aanleg met de verantwoordelijk beleidsambtenaar.   
 
        Met vriendelijke groet, 
        Namens de ASD VHL 

  
Diane Breedveld, 
Secretaris ASD VHL 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secretariaat: Vijfheerenlanden 279-C, 4131 GA VIANEN, Email diane.breedveld@gmail.com, tel. 06.22440826 
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