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De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 9 juli 2020, 
agendapunt 10 Kaderbrief 2021 

Onderwerp: ondersteuning gedupeerden kindertoeslagaffaire 
Constaterende dat: 
Ouders en kinderen die zijn getroffen door de zogenaamde toeslagenaffaire, vaak hun 
leven als volwaardig burger niet zonder pro-actieve hulp en aandacht kunnen oppakken. Ze 
hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en weer terug, dat 
werkt verlammend. Er is behoefte aan één loket, aan goede geclusterde support. 

Overwegende dat: 
Dat de weerslag van de jarenlange trajecten van onterechte terugvordering op 
uitvoeringsniveau (werk, integratie, zorg, wonen, veilig thuis) uiteindelijk gemeente 
toevallen. De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd hierover met de gemeenten 
in gesprek te gaan om samen aan oplossingen in de uitvoering te werken. 
Dat onze gemeente graag een positieve rol wil nemen in het herstel van het vertrouwen in 
de overheid van onze ouders en kinderen. 

Verzoekt het college: 

• actief te communiceren over de hersteloperatie van de belastingdienst en de 
ondersteuning die Lariks en Stadsring51 kunnen bieden; 

• op te vragen bij partnerorganisaties  (WIZ-Amersfoort, kinderopvangorganisaties, 
Stadring51, Lariks) of er gezinnen zich gemeld hebben als gevolg van de 
kindertoeslagenaffaire; 

• te informeren bij de belastingdienst naar de omvang van het aantal gedupeerden in 
de gemeente Leusden; 

• te onderzoeken of er passende aanpak mogelijk is in samenwerking met de 
belastingdienst; 

• in kaart te brengen hoe groot de problematiek is in gezinnen als gevolg van de 
kindertoeslagenaffaire; 

• ondersteuning bieden (via Lariks en Stadsring51) aan gezinnen die zich melden als 
gevolg van de kindertoeslagenaffaire; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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