
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lokaal Hengelo 
T.a.v. mevrouw S. van Wier-Koca 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen Lokaal Hengelo 
gevolgen toeslagenaffaire 

3323334  11 januari 2022 

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 

 

Op 20 oktober 2021 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de toeslagen affaire 
en dan in het bijzonder over de gevolgen voor uit huis geplaatste kinderen door de gevolgen van 

deze affaire.  
 

Met deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen. 
 

Vraag 1 
Heeft het College in beeld over hoeveel kinderen in Hengelo het gaat die uit huis zijn geplaatst als 

gevolg van de toeslag affaire? 
 

Reactie college 
Uit de bij ons beschikbare informatie is niet gebleken dat in Hengelo sprake is van uit huis 

geplaatste kinderen als gevolg van de toeslagenaffaire. 
Wij krijgen regelmatig informatie van de belastingdienst over gedupeerde ouders van de 

toeslagenaffaire. Wij hebben op basis van deze informatie contact opgezocht met deze ouders (154 
gedupeerde ouders in Hengelo). Hierbij hebben wij geïnventariseerd of deze ouders een hulpvraag 

hebben. Dit kan op verschillende leefgebieden. Hierbij kunt u denken aan schulden, werk, wonen 
maar ook of er problemen zijn met kinderen. Uit onze inventarisatie is gebleken dat 80% van de 

ouders geen hulpvraag heeft aan de gemeente. Zij hebben zelf hun problemen opgelost maar zijn 
wel blij dat de gemeente het initiatief heeft genomen contact met hen op te nemen met de 

mogelijkheid om hun kant van het verhaal te kunnen vertellen. De overige gedupeerde ouders 
hebben in alle gevallen behoefte aan hulp bij hun financiën(schulden). Deze hulp bieden wij aan via 

de medewerkers van BudgetAlert.  
 

Vraag 2 
Zo ja, heeft het college al actie ondernomen om de gedupeerde kinderen en gezinnen te helpen om 

deze onwenselijke situatie op te lossen?  
 

Reactie college 
Wij verwijzen u naar onze reactie bij vraag 1. Mocht er in de toekomst toch sprake zijn van 

kinderen in Hengelo die uit huis zijn geplaatst dan zullen wij deze gezinnen passende hulp bieden.  
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3323334  

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 

Vraag 3 
Zo nee, is het college dan bereid en in staat om dit snel in beeld te brengen en alsnog al     

datgene te doen wat van een college verwacht mag worden? 
 

Reactie college 
Voor een reactie verwijzen wij u naar onze reactie bij de vragen 1 en 2. 

 
Wij gaan er van uit dat wij hiermee voldoende antwoord hebben gegeven op de door u gestelde 

vragen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


