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BIJLAGEN: 

 Beantwoordingsbrief schriftelijke vragen PvdA over toeslagenaffaire 
AFSTEMMING MET →   

 anders, nl. Consulent Minimabeleid en contactpersoon gemeente voor toeslagenaffaire en Coördinator 
Jeugd 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Schriftelijke vragen van de PvdA over de toeslagenaffaire 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 
In te stemmen met de beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen van de PvdA over de 
toeslagenaffaire 
 
SAMENVATTING 
De fractie van de PvdA heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de toeslagenaffaire.  
De vragen gaan onder andere over hoeveel gezinnen zich als gedupeerde hebben gemeld bij de 
Belastingdienst. Of deze gezinnen in beeld zijn bij de gemeente en welke ondersteuning er geboden wordt. 
Verder wordt gevraagd of de gemeente een vaste contactpersoon voor deze doelgroep heeft aangewezen 
en tot slot is de vraag gesteld of er kinderen in Olst-Wijhe direct, dan wel indirect ten gevolge van de 
toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. 
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INLEIDING 
De fractie van de PvdA heeft 21 oktober 2021 een aantal schriftelijke vragen gesteld over de 
toeslagenaffaire. Onder argumenten staan de gestelde met daarbij de voorgestelde beantwoording. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Beantwoording van de gestelde schriftelijke vragen. 
 
KADER 
Toeslagenaffaire 
 
ARGUMENTEN 
 
Vragen aan de portefeuillehouder  
  
Klopt het dat in de gemeente Olst-Wijhe acht gezinnen het slachtoffer zijn geworden van de 
‘toeslagenaffaire’? Zo nee, om hoeveel gezinnen gaat het dan? Zo ja, zijn deze gezinnen bekend en 
in beeld bij de gemeente? 
  
Antwoord: Er hebben zich op dit moment 23 gezinnen als gedupeerde gemeld bij de Belastingdienst. De 
Belastingdienst gaat onderzoeken of deze gezinnen daadwerkelijk door de Toeslagenaffaire gedupeerd 
zijn en een financiële compensatie ontvangen. Wij hebben de gegevens van deze gezinnen ontvangen en 
we hebben met bijna alle gezinnen contact opgenomen. Met de gezinnen die zich recent hebben gemeld 
gaan we nog contact opnemen. 
  
Wat is er tot nu toe gedaan door de gemeente Olst-Wijhe om deze ouders/gezinnen te 
ondersteunen? In het geval van ondersteuning, in welke vorm wordt dit geboden? 
Is er in dit dossier ook samenwerking met bijvoorbeeld Salland Wonen, CJG, de huisartsen? 
  
Antwoord: Met de gezinnen die hiervoor open stonden zijn we het gesprek aangegaan om te kijken of en 
op welke wijze de gemeente ze kan ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door ze te wijzen op de 
mogelijkheden van het Minimabeleid en schuldhulpverlening. Een aantal gezinnen ontvangt daarnaast ook 
al begeleiding in het kader van de Wmo. Afhankelijk van de hulpvraag van de gezinnen wordt bekeken of 
er samenwerking met andere partijen  moet worden aangegaan. Een aantal gezinnen heeft al een 
compensatie ontvangen van de Belastingdienst en hoeft daarom geen gesprek met ons. Ongeacht of 
gezinnen gebruik maken van het aanbod van de gemeente om met elkaar in gesprek te gaan wordt het 
initiatief vanuit de gemeente erg gewaardeerd door de inwoners. 
  
Inmiddels is het traject met 14 gezinnen voor nu afgerond. Met 9 gezinnen zijn we nog in gesprek. Voor de 
beeldvorming wordt nog aangegeven dat wij in eerste instantie een eenmalig bedrag van ongeveer € 6.000 
hebben ontvangen om met de gedupeerde gezinnen het gesprek aan te gaan en een plan van aanpak op 
te stellen. Gelet op het grote aantal gezinnen waar we nu mee te maken hebben is dit bij lange na niet 
toereikend. Er zijn gesprekken gaande om de gemeenten te compenseren voor de uitvoeringskosten 
(ambtelijke capaciteit) en de ingezette trajectkosten ter ondersteuning van de gezinnen (bijvoorbeeld 
kosten bewindvoering, Minimabeleid en Wmo). 
  
 Is er bij de gemeente een vaste contactpersoon voor deze specifieke doelgroep? 
  
Antwoord: Ja, we hebben hiervoor 1 vaste Consulent Minimabeleid aangewezen. 
   
Bent u bekend met de huidige financiële situatie van deze gezinnen? 
  
Antwoord: Deels, want we zijn afhankelijk van de informatie die wij krijgen van de gezinnen zelf. 
  
Waren/zijn er in de gemeente Olst-Wijhe uit-huis plaatsingen van kinderen, direct, dan wel indirect 
ten gevolge van de toeslagenaffaire? 
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Antwoord: Bij ons is 1 gezin bekend waarvan een kind uit huis is geplaatst en de ouder van mening is dat 
dit te wijten is aan de gevolgen van de Toeslagenaffaire. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat 
het gezin ten tijde van de uithuisplaatsing nog niet in Olst-Wijhe woonachtig was. 
 
DRAAGVLAK 
Beantwoording is afgestemd met de Consulent Minimabeleid (en contactpersoon gemeente voor 
toeslagenaffaire) en de Coördinator Jeugd). Ook zijn de wethouders Kamphuis en Blind geïnformeerd. 
 
DUURZAAMHEID 
N.v.t. 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Zie argumenten. 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Zie argumenten. 
 
AANPAK/UITVOERING 
Als u instemt met de voorgestelde beantwoording dan kan de brief met de beantwoording van de vragen 
worden verstuurd aan de fractie van de PvdA. 
 
 




