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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

verzoek overnemen schulden 
toeslagenaffaire 

3242780  1 juni 2021 

Geachte mevrouw van Wier-Koca, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wij hebben van u vragen ontvangen over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Hieronder vindt u 
onze antwoorden. 

 
 

1. Hebben zich inmiddels gedupeerde gezinnen gemeld voor hulp?  
 

Wij hebben van de belastingdienst een lijst ontvangen met 88 namen van gedupeerden van de 
toeslagenaffaire. Hiervan zijn inmiddels 87 ouders benaderd door de medewerkers van het 

zorgloket. De medewerkers van het zorgloket krijgen met 1 ouder geen contact. 21 ouders hebben 
aangegeven dat ze hulp willen van de gemeente. De medewerkers van BudgetAlert hebben hierin 

een rol. Op dit moment hebben zij 19 ouders gesproken. 
 

Na een gesprek met deze ouders blijkt dat 4 ouders geen hulpvraag hebben.  
De overige ouders hebben vooral een hulpvraag op het gebied van schulden/financiën (13). Andere 

hulpvragen hebben betrekking op huisvesting (2), hulp bij de kinderen in verband met studie (2) 
en het aanvragen van een voedselpakket (1). 

 
Onlangs heeft de gemeente Hengelo opnieuw een lijst ontvangen van de belastingdienst met 

namen van in totaal 45 gedupeerde ouders. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de status is van 
deze lijst. Voordat de medewerkers van het zorgloket deze groep gedupeerde ouders gaan 

benaderen verwachten we meer duidelijkheid van de belastingdienst te krijgen. 
 

2. Wanneer heeft de betreffende wethouder voor het laatst contact gehad met de 
betreffende minister over dit onacceptabele lange proces waarin gedupeerden 

schuldenvrij worden gesteld? 
 

De belangrijkste bewindspersoon op dit onderwerp is staatssecretaris van financiën Van Huffelen. 
Een afvaardiging van de commissie PSI (participatie, schuldhulpverlening en integratie), waar 

Mariska ten Heuw deel van uitmaakt, heeft periodiek overleg met minister Koolmees. De laatste 
contacten waren op 22 april jl. en de eerstvolgende afspraak staat op 10 juni 2021. 

 
3. Is het college bereid om te onderzoeken of de Gemeente Hengelo ook de schulden 

kan overnemen van gedupeerden? 
Indien ja: Wil het college de landelijke overheid dan om garantie verzoeken, 

zodat met zekerheid het openstaande bedrag binnen een redelijk termijn op de 
gemeentebegroting wordt gedekt? 

Indien ja: Binnen wat voor termijn is de gemeente voornemens vervolgens over 
te gaan tot betaling? 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3242780  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Er wordt ook door de gemeente Hengelo onderzocht hoe we onze inwoners kunnen helpen met hun 

schulden. De VNG vraagt gemeenten echter nadrukkelijk te wachten en de landelijke aanpak te 
volgen, in reactie op overname schulden in Rotterdam.  

Er geldt een landelijk moratorium voor overheidsvorderingen.  
Daarnaast is nu bekend geworden dat het rijk de private schulden gaat overnemen. Dit besluit 

moet nog nader uitgewerkt worden. 
 

Alle gemeenten vinden het noodzakelijk om gedupeerde ouders in een lopend Msnp-trajecten 
(schuldsanering) zo snel mogelijk te helpen bij de afhandeling van hun schulden. We hopen dan 

ook dat er snel volledige duidelijkheid komt. 
 

Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen 
Op dit moment wordt er door de betrokken ministeries hard gewerkt aan het creëren van een 

wettelijke grondslag om de gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders kwijt te kunnen 
schelden. Het wetsvoorstel over kwijtschelding van gemeentelijke schulden loopt mee in een 

breder wetsvoorstel van het ministerie van Financiën over de hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagaffaire.  

 
Op dit moment is het dan ook nog niet mogelijk om de gemeentelijke vorderingen kwijt te 

schelden. De vorderingen zijn wel opgeschort naar aanleiding van het landelijk moratorium en 
worden in afwachting van aanpassing van de wet niet verder geïnd.  

 
Er zijn bijna dagelijks ontwikkelingen in de toeslagenaffaire. De beantwoording van uw vragen 

vindt plaats aan de hand van de nu bekende informatie. Zodra er nadere besluitvorming is vanuit 
de ministeries, die onze inwoners betreft, dan informeren wij uw raad. 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


