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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

antwoordbrief raadsvragen over 
ten onrechte terugvordering 

toeslagen na scheiding 

3248085  22 juni 2021 

Geachte mevrouw Luttikholt, 

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 

U heeft vragen gesteld over ten onrechte terugvordering toeslagen na scheiding. Met deze brief 

geven wij antwoord op de door u gestelde vragen. 
 

1. Heeft het college kennisgenomen van het NOS bericht “stellen in de bijstand die scheiden 
moeten vaak onterecht toeslagen terugbetalen” van 24-05-2021?  

 
Wij hebben kennisgenomen van dit bericht. 

 
2. Herkent het college de in het artikel beschreven problematiek?  

 
Wij herkennen deze problematiek niet. Wij krijgen hierover  geen meldingen vanuit de uitvoering 

dat dit probleem zich voordoet of tot problemen leidt. Overigens kunnen de mensen zelf in deze 
situaties de toegekende toeslagen aanpassen bij de belastingdienst / toeslagen. Dat kan op elk 

gewenst moment via mijnToeslagen.  
 

3. Kan het college aangeven hoeveel inwoners van de gemeente Hengelo hier jaarlijks mee te 
maken krijgen?  

 
Het aantal inwoners van Hengelo dat hier jaarlijks mee te maken krijgt is ons niet bekend.  

 
4. Is het college bereid de handelswijze uit Tilburg over te nemen?  

 
Wij zullen de bruto jaarbedragen voor een alleenstaande en een echtpaar op de website vermelden 

zodat inwoners dit eenvoudig kunnen vinden.  
 

5. Ziet het college mogelijkheden om inwoners uit de gemeente Hengelo actief te informeren over 
deze problematiek en mogelijke oplossingen?  

 
Wij zullen deze problematiek actief onder de aandacht brengen bij onze klantmanagers. Zij kunnen 

in voorkomende situaties  de inwoners wijzen op de gevolgen en informeren welke acties ze 
moeten ondernemen om deze problemen te voorkomen. 
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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 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


