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Inleiding en vragen:
Inleiding
De Belastingdienst gaat ouders die zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag
compenseren, maar dat is niet altijd voldoende. Gedupeerden hebben vaak schulden opgebouwd, zijn
hun huis of baan kwijtgeraakt en zijn soms ziek geworden. De Belastingdienst heeft kortgeleden met
gemeenten afgesproken dat de gemeenten ouders die ernstig in de problemen zijn gekomen gaan
helpen.
Vanwege privacyregels mag de Belastingdienst gemeenten echter niet informeren over wie deze
ouders zijn. Meerdere gemeenten hebben aangegeven dat zij zich zorgen maken over deze groep
ouders die vaak zo teleurgesteld zijn in de overheid dat ze niet meteen bij de gemeente aankloppen.
Vragen:
1. Speelt deze problematiek ook in de gemeente Dalfsen?
2. Zo ja, heeft de gemeente Dalfsen een loket waar gedupeerde ouders zich kunnen melden?
En hoe zijn de inwoners daarover geïnformeerd?
3. Zo nee, betekent dit dan dat er in Dalfsen geen gedupeerde ouders wonen? Of zijn ze er wel
maar kent de gemeente ze niet? Wat gaat de gemeente doen om ze wel te vinden?
4. Wat betekent dit alles voor Dalfsen als het gaat om inzet van menskracht en financiën?

Beantwoording:
Dank voor de vraag. Het is goed om hier eens bij stil te staan. De schrijnende voorbeelden die we
langs zien komen in de media doen een mens gruwelen.
Op dit moment kennen wij geen ouders die door de belastingdienst in de problemen zijn gekomen.
Dat heb ik vandaag nog even gecheckt. Mochten ze er wel zijn, dan helpen we ze graag.
Zoals u al aangeeft krijgen wij geen informatie over gezinnen van de belastingdienst. Wel worden de
ouders die het betreffen, door de Belastingdienst gewezen op het feit dat zij voor aanvullende hulp
contact kunnen opnemen met de gemeente. Meer specifiek bij het samendoenloket:
www.SamendoeninDalfsen.nl.

Ik hoop dat uw vragen al publiciteit genereren voor deze problematiek waardoor mensen zich melden.
Eventueel zouden we aanvullend een oproep doen op onze website of via andere media.
Op basis van de informatie die we nu hebben, is er geen extra inzet nodig.

