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4624 GX Bergen op Zoom
Aan het college van B & W van de gemeente Bergen op Zoom
Bergen op Zoom, 9 januari 2020
Betreft: art. 36 vragen iz. lokale gevolgen toeslagenaffaire Belastingdienst
Geachte college,
In ieder geval honderden, mogelijk duizenden Nederlanders zijn slachtoffer
geworden van fraudejacht door de Belastingdienst. Slachtoffers, die hierdoor in de
financiële problemen zijn gekomen, kunnen ook met hun gemeente in aanraking zijn
gekomen. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening, mentale en fysieke
gezondheidsproblemen en verlies van woonruimte. Hoewel het kabinet deze maand
heeft laten weten voor compensatie te gaan zorgen voor gedupeerde gezinnen,
zullen ze niet in één keer van alle ontstane problemen verlost zijn.
Gelet op het voorgaande heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:
1. Heeft u in beeld hoeveel en welke inwoners uit de gemeente Bergen op Zoom
de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire?
2. Verwacht u dat de toegezegde compensatie door het Rijk voldoende is om
gedupeerde gezinnen er weer bovenop te helpen?
De PvdA Bergen op Zoom vindt dat het Rijk verantwoordelijk is voor alle primaire en
secundaire schade. Echter, als het inwoners uit onze gemeente betreft, heeft de
gemeente Bergen op Zoom voor hen ook een rol. Het is belangrijk dat slachtoffers zo
snel mogelijk hun leven weer op de rails kunnen krijgen.
3. Bent u voornemens getroffen gezinnen actief bij te staan? Zo ja, biedt u de
getroffen gezinnen zelf hulp aan of verwijst u ze naar onze maatschappelijke
partners die die hulp kunnen bieden?
4. Kunt u iets zeggen over de kosten die de gemeente Bergen op Zoom
afgelopen jaren heeft moeten maken als gevolg van de toeslagenaffaire?
Denk bijvoorbeeld aan extra jeugdzorg, inkomensondersteuning en hulp bij
woonproblematiek?
5. Bent u van plan om de extra kosten die de gemeente Bergen op Zoom
hierdoor heeft moeten maken, te verhalen op het Rijk?
6. Is het mogelijk om de zwaarst getroffen gezinnen voorrang te verlenen als het
gaat om hulp? Zo ja, op welke manieren kan dit?

Graag zien we het antwoord schriftelijk tegemoet volgens de art 36-procedure van
het Reglement van Orde.
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