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Beste heer Van Aken en heer Gózde,
Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen van de Partij van de Arbeid over de lokale gevolgen van de landelijke
toeslagenaffaire Belastingdienst.
Vraag t.
Heeft u in beeld hoeveel en welke inwoners uit de gemeente Bergen op Zoom de dupe zijn geworden van de
toeslagenaffaire?
Antwoord 1:
Het college heeft geen zicht op hoeveel en welke inwoners uit onze gemeenten de dupe zijn geworden van de
toeslagenaffaire.
Vraag 2.
Verwacht u dat de toegezegde compensatie door het Rijk voldoende is om gedupeerde gezinnen er weer bovenop te
helpen?
Antwoord 2:
Het college heeft geen zicht op de compensatie door het rijk. Dit wordt per dossier bekeken en toegekend. We hebben
er vertrouwen in dat het Rijk hier goed naar kijkt.
Vraag 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?
Antwoord 3:
Het college kan zich voorstellen dat inwoners naast financiële schade ook sociaal-emotionele schade ondervinden.
Inwoners kunnen voor hulp bij het aanvragen en/of wijzigen van gegevens voor toeslagen terecht bij Vraagwijzer en
het DigiPunt. Het college verwijst inwoners door naar onze maatschappelijke partners (WijZijn) en biedt zelf via de ISD
Brabantse Wal schuldhulpverlening aan waar inwoners terecht kunnen.
Vraag 4.
Kunt u iets zeggen over de kosten die de gemeente Bergen op Zoom afgelopen járen heeft moeten maken als gevolg
van de toeslagenaffaire? Denk bijvoorbeeld aan extra jeugdzorg, inkomensondersteuning en hulp bij

woonproblematiek?
Antwoord 4:
Er is niet vastgelegd of de inzet van bepaalde zorg en/of ondersteuning gevolg is van de toeslagenaffaire bij de
belastingdienst.
Vraag 5.
Bent u van plan om de extra kosten die de gemeente Bergen op Zoom hierdoor heeft moeten maken, te verhalen op
het Rijk?
Antwoord 5:
Gelet op het antwoord op de vorige vraag is het college niet voornemens om naar aanleiding van de toeslagenaffaire
kosten te verhalen op het Rijk. We kennen de aantallen niet, omdat er geen specifieke data zijn bijgehouden. Het lijkt
ons dan ook niet aannemelijk dat de kosten die gepaard gaan met het uitzoeken van de door de gemeente gemaakte
extra kosten, opweegt tegen een mogelijke uitkering door het Rijk.
Vraag 6.
Is het mogelijk om de zwaarst getroffen gezinnen voorrang te verlenen als het gaat om hulp? Zo ja, op welke manieren
kan dit?
Antwoord 6:
Hulpverlening vindt altijd zo snel als mogelijk plaats. Bij dringende situaties, zoals bijvoorbeeld dreigende ontruiming,
afsluiting energie, water en/of beëindiging zorgverzekering spreken we mensen binnen drie werkdagen en werken we
integraal met eventuele partnerorganisaties aan een duurzame passende oplossing.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Trimbos,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277391.
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