
Schriftelijke vragen van de raad ex. art. 31 RvO

Van (naam raadslid en fractie) D. van Egmond (GroenLinks)
Aan: Het college van de gemeente Hillegom

Zaaknummer:
Onderwerp: Gedupeerden van de toeslagenaffaire
Ingediend op: 25 november 2021
Wijze van beantwoording: Schriftelijk
Doorgezonden aan college / 
overige raadsleden op: 26 november 2021

Uiterste datum beantwoording: 24 december 2021

Inhoud schriftelijke vragen

In de raadsvergadering van 28 januari jl. zijn er door GroenLinks in het vragenkwartier
aan wethouder Van Rijn vragen gesteld m.b.t. de gedupeerden van de toeslagen affaire.
Op basis van de antwoorden bleek dat er tot dan toe 13 bekende gevallen waren, maar
dat dit ook nog meer konden worden. De gegevens van deze gedupeerden waar nog niet
bekend. Vanwege de privacywetgeving kon de Belastingdienst deze gegevens nog niet
delen met de gemeenten. De ISD had wel een oproep op de website geplaatst met daarin
de oproep aan gedupeerden om zich te melden. Omdat er geen zicht was op wie deze
gedupeerden zijn, kon ook niet bepaald worden of zij schulden bij de gemeente hadden.
Maar als deze mensen zich zelf zouden melden bij de ISD dan was het mogelijk deze
schulden binnen een week kwijt te schelden. Wat betreft de aanpassing van eventuele
bijstandsuitkeringen van gedupeerden daar had de wethouder destijds geen eenduidig
antwoord op.

Inmiddels zijn we 10 maanden verder. In deze periode is het Rijk nog niet in staat
gebleken om maatregelen te nemen waarmee de problemen voor de gedupeerden
opgelost worden en er is nieuwe informatie beschikbaar gekomen, o.a. over de
uithuisplaatsing van kinderen. Mede gezien de ‘open einden’ in de antwoorden die de
wethouder in januari gaf, wil onze fractie graag inzicht in de actuele situatie in Hillegom.

Daarom hebben wij de volgende aanvullende/nieuwe vragen over dit onderwerp:

1. Wat is nu het aantal inwoners in Hillegom dat gedupeerd is door de toeslagenaffaire, voor 
zover bekend bij de gemeente?

2. Heeft de belastingdienst inmiddels de contactgegevens van gedupeerden gedeeld met de 
gemeente?
Zo ja, is er vanuit de gemeente of de ISD contact opgenomen met deze inwoners?
Zo nee, wat onderneemt het college om in contact te komen met de gedupeerden?

3. In hoeverre heeft het college of de ISD eventuele schulden van deze inwoners 
kwijtgescholden en/of de bijstandsuitkering aangepast?

4. Zijn er bij het college gevallen bekend waarbij inwoners hun huis zijn kwijtgeraakt of dreigen 
kwijt te raken als gevolg van de toeslagenaffaire? 
Zo ja, welke mogelijkheden heeft het college om deze mensen te helpen? Heeft het college 
hierbij bijvoorbeeld gedacht aan de mogelijkheid om al of niet in samenwerking met STEK, 
gedupeerden die hun huis zijn kwijtgeraakt, voorrang geven op een nieuwe woning?

5. Landelijk zijn er ruim 1100 kinderen uit huisgeplaatste van gezinnen die gedupeerd zijn door 
de toeslagenaffaire.



A. In hoeverre is dit in Hillegom gebeurd?
B. Als er Hillegomse gezinnen zijn waar dit gebeurd is, welke acties onderneemt het college 

om de betreffende kinderen weer terug te laten keren?
C. Is een financiële compensatie, al of niet vooruitlopend op compensatie door het Rijk, 

onderdeel van deze acties?

Datum antwoordbesluit college: 14 december 2021

Antwoord college:
1. Voor zover bekend hebben tot nu toe 44 mensen zich gemeld als mogelijk gedupeerde. 

Hiervan zijn 21 mensen daadwerkelijk aangemerkt als gedupeerde. Van een deel van de 
mensen is de zaak nog in behandeling. Het is nog niet bekend hoeveel van de 44 
aanmeldingen definitief afgewezen is, deze gegevens ontvangen wij als het goed is voor 
het einde van het jaar. 

2. Begin 2021 kreeg de gemeente de taak om contact op te nemen met de (mogelijk) 
gedupeerden die in Hillegom woonachtig zijn. Gemeente Hillegom heeft lijsten ontvangen 
met de contactgegevens van de inwoners die zich hebben gemeld bij de belastingdienst 
als mogelijk gedupeerden. De gemeente Hillegom heeft al deze mogelijk gedupeerden 
gebeld en een hulpaanbod gedaan. Wanneer het hulpaanbod werd geaccepteerd dan 
werd het gezin in contact gebracht met een gemeentelijke professional om te bepalen 
wat passende ondersteuning is.
Dat was een tijdelijke situatie, in het leven geroepen omdat de belastingdienst zelf 
onvoldoende capaciteit had om de mogelijk gedupeerden te bellen. Sinds september 
2021 belt de belastingdienst de inwoners die zich aanmelden zelf op en vraagt of zij 
behoefte hebben aan een hulpaanbod van de gemeente. De gemeente ontvangt alleen 
nog de gegevens van mogelijk gedupeerden die het hulpaanbod hebben geaccepteerd. 
Deze inwoners worden opgevangen door VoorIeder1.

3. Publieke schulden die de gemeente dient kwijt te schelden zijn schulden in het 
belastingdomein en het sociaal domein. De uitvoering van de kwijtschelding is belegd bij 
Cocensus en de ISD Bollenstreek, omdat de invordering bij deze organisaties is belegd. 
Cocensus heeft bij één gedupeerde twee vorderingen kwijtgescholden. De rest van de 
gedupeerden had geen belastingschulden. Er zijn tot op heden geen gedupeerden 
geweest uit Hillegom die een terugvordering open hadden staan bij de ISD welke 
kwijtgescholden moest worden. Ook zijn er geen gedupeerden toegeleid naar 
schulddienstverlening. 

4. Nee, hiervan zijn geen gevallen bekend. 

5. A. Er zijn in Hillegom geen gevallen van uithuisplaatsing bekend. 
b. Niet van toepassing

c. Niet van toepassing.

Bijlagen: geen

Datum afhandeling in vergadering:
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