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Beste mevrouw Habes,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over de uithuisplaatsing van kinderen in verband met de toeslagenaffaire.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Zou het college een inschatting kunnen maken van hoeveel kinderen dit in onze regio (gezien de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor SVMN) betreft, en in Stichtse Vecht in het bijzonder?
Indien dit niet mogelijk is, zou het college in samenspraak met regio hier onderzoek naar willen
doen?
Antwoord 1
Nee, het is op dit moment niet mogelijk om die inschatting te maken. Het is niet toegestaan om de
gegevens van de gedupeerden te vergelijken met andere gegevens. Het college heeft met alle
inwoners die door de Belastingdienst als gedupeerde zijn aangemerkt contact opgenomen. Uit de
gevoerde gesprekken is vooralsnog niet gebleken dat er sprake is van uithuisgeplaatste kinderen
als gevolg van de toeslagenaffaire.
De VNG en het CBS zijn in gesprek om de informatie per gemeente inzichtelijk te maken.
Daarmee weten we nog niet om wie het zal gaan, omdat we niet over de persoonsgegevens
beschikken.
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Antwoord 2
Zie het antwoord op vraag 1.
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Vraag 2
Zou daarbij niet alleen naar situatie na 2015 gekeken kunnen worden, maar ook naar periode
2005-2014?

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Vraag 3
Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting de
gedupeerden?
Antwoord 3
De gevolgen voor gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire zijn groot en pijnlijk. De
impact van een uithuisplaatsing is enorm. Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt voor de
ondersteuning aan de in de gemeente woonachtige gedupeerden / gezinnen van de
kinderopvangtoeslag. Het college geeft uitvoering aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de
VNG en de Belastingdienst/Toeslagen en ondersteunt de gedupeerde gezinnen als het gezin daar
behoefte aan heeft.
Het ondersteunen van gedupeerden is een lokale verantwoordelijkheid. Het contact met de regio
over de toeslagenaffaire en de ondersteuning aan gedupeerden beperkt zich daarom tot het delen
van kennis en ervaringen.
Het college informeert de gemeenteraad op korte termijn via een aparte RIB over de stand van
zaken m.b.t. de kinderopvangtoeslagaffaire in Stichtse Vecht.
Vraag 4
Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen richting de
gedupeerden om te werken aan herstel van gezinssituaties?
Antwoord 4
Bij het antwoord op vraag 3 hebben we aangegeven dat we met alle gedupeerden contact leggen
om te bepalen of en zo ja welke hulp er nodig is in het gezin.
Het terugdraaien van een uithuisplaatsing is niet zomaar mogelijk op korte termijn. Wij vragen
professionals om alert te zijn op situaties waar gedupeerden van de toeslagenaffaire bij betrokken
zijn. In deze situaties is het belangrijk om te beoordelen wat er kan en nodig is, zodat we tot een
zorgvuldig proces komen. Hierin trekken wij waar mogelijk samen op met onze partners en de
regio. Ook op landelijk niveau wordt dit proces uitgewerkt.
Vraag 5
Welke maatregelen stelt het college voor in samenwerking met regio richting gedupeerden, zowel
kinderen, als ouders?
Antwoord 5
Zie het antwoord op vraag 4.
Vraag 6
De capaciteit van SVMN staat onder druk (onder andere tekort aan personeel), in hoeverre ziet u
een rol voor SVMN weggelegd in mogelijke maatregelen. In heel Nederland zijn meer dan 70.000
kinderen geraakt en in toeslagen affaire. 1. Is in beeld hoeveel kinderen dit in onze regio betreft,
en in Stichtse Vecht in het bijzonder, en of deze kinderen ook hulp nodig hebben?
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Voor uw vraag over de aantallen verwijzen we u naar het antwoord op vraag 1. We beschikken
over de contactgegevens van alle gedupeerden in Stichtse Vecht. We leggen contact met alle
gedupeerden, bespreken hun situatie en bieden hulp waar nodig. Dat geldt ook voor de kinderen
in het gezin.
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Antwoord 6
Als gedupeerde ouders vragen hebben over de uithuisplaatsing van hun kind, dan kunnen zij
hiervoor terecht bij het Sociaal Wijkteam of SAVE. Op het moment dat SAVE een uithuisplaatsing
tussentijds wil beëindigen, moet zij een verzoek indienen bij de Kinderrechter met een akkoord van
de Raad voor de Kinderbescherming.
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Vraag 7
Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting deze
kinderen?
Antwoord 7
Zie het antwoord op vraag 3 en vraag 6.
Vraag 8
Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen om financieel
gedupeerde kinderen te helpen?
Antwoord 8
Zie ook het antwoord op vraag 4.
Kinderen kunnen nu op basis van de bestaande afspraken tussen de VNG en
Belastingdienst/Toeslagen worden ondersteund. Er wordt daarnaast door de
Belastingdienst/Toeslagen gewerkt aan een Kindregeling. De staatssecretaris heeft toegezegd
hier geld voor vrij te maken. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien is nog niet bekend.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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uithuisplaatsing kinderen ivm kindertoeslag
affaire
In de periode 2015 - 2020 zijn bij benadering
1115 kinderen uit huis geplaatst van de
gedupeerden van
de kinderopvangtoeslagaffaire.
https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2021/42/uithuisplaatsingenondergedupeerdentoeslagenaffaire. Een onvoorstelbaar aantal
met enorme persoonlijke consequenties van
de betrokkenen. Het onderwerp beperkte zich
tot 2015, ook al speelt de affaire sinds 2005.
Veel gevallen blijven ook nog buiten beeld.
Hoewel een 1-op-1 relatie niet door het CBS
wordt aangegeven,
zouden de financiële gevolgen wel de
multiproblematiek onderliggend aan
uithuisplaatsing ten gevolg
hebben kunnen gehad. Volgens
staatssecretaris Blokhuis is het nu aan
gemeenten om te beoordelen
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Vraag 1

Vraag 2
Vraag 3

Vraag 4
Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7
Vraag 8

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

of herstel van de gezinssituatie mogelijk is.
Zou het college een inschatting kunnen
maken van hoeveel kinderen dit in onze regio
(gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor SVMN) betreft, en in Stichtse Vecht in het
bijzonder? Indien dit niet
mogelijk is, zou het college in samenspraak
met regio hier onderzoek naar willen doen?
Zou daarbij
niet alleen naar situatie na 2015 gekeken
kunnen worden, maar ook naar periode 20052014?
Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid
van de lokale overheid en regio richting de
gedupeerden?
Welke maatregelen zou het college, in
samenwerking met de regio kunnen nemen
richting de gedupeerden om te werken aan
herstel van gezinssituaties?
Welke maatregelen stelt het college voor in
samenwerking met regio richting
gedupeerden, zowel kinderen, als ouders?
De capaciteit van SVMN staat onder druk
(onder andere tekort aan personeel), in
hoeverre ziet u een rol voor SVMN weggelegd
in mogelijke maatregelen.
In heel Nederland zijn meer dan 70.000
kinderen geraakt en in toeslagen affaire.
1. Is in beeld hoeveel kinderen dit in onze
regio betreft, en in Stichtse Vecht in het
bijzonder, en of deze kinderen ook hulp nodig
hebben?
Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid
van de lokale overheid en regio richting deze
kinderen?
Welke maatregelen zou het college, in
samenwerking met de regio kunnen nemen
om financieel gedupeerde kinderen te helpen?
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