
SCHRIFTELIJKE VRAGEN1 AAN HET COLLEGE 
ZOALS BEDOELD IN ART. 36 RVO

Registratienummer:
(in te vullen door de raadsgriffie)

 
Datum: 22-10-2021

Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: SGP, D66, PVDA en HA!

Onderwerp: uithuisplaatsing kinderen ivm kindertoeslag affaire

Het college/de burgemeester2  wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk/mondeling 
tijdens de eerstvolgende debatraad …. te beantwoorden:

In de periode 2015 - 2020 zijn bij benadering 1115 kinderen uit huis geplaatst van de gedupeerden van 
de kinderopvangtoeslagaffaire. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/42/uithuisplaatsingen-onder-
gedupeerden-toeslagenaffaire. Een onvoorstelbaar aantal met enorme persoonlijke consequenties van 
de betrokkenen. Het onderwerp beperkte zich tot 2015, ook al speelt de affaire sinds 2005. Veel 
gevallen blijven ook nog buiten beeld. Hoewel een 1-op-1 relatie niet door het CBS wordt aangegeven, 
zouden de financiële gevolgen wel de multiproblematiek onderliggend aan uithuisplaatsing ten gevolg 
hebben kunnen gehad. Volgens staatssecretaris Blokhuis is het nu aan gemeenten om te beoordelen 
of herstel van de gezinssituatie mogelijk is.

SGP, D66, PVDA en HA! Hebben de volgende schriftelijke vragen.
1. Zou het college een inschatting kunnen maken van hoeveel kinderen dit in onze regio (gezien 
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor SVMN) betreft, en in Houten in het bijzonder? Indien dit niet 
mogelijk is, zou het college in samenspraak met regio hier onderzoek naar willen doen? Zou daarbij 
niet alleen naar situatie na 2015 gekeken kunnen worden, maar ook naar periode 2005-2014?
2. Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting de 
gedupeerden?
3. Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen richting de 
gedupeerden om te werken aan herstel van gezinssituaties?
4. Welke maatregelen stelt het college voor in samenwerking met regio richting gedupeerden, 
zowel kinderen, als ouders?
5. De capaciteit van SVMN staat onder druk (onder andere tekort aan personeel), in hoeverre ziet 
u een rol voor SVMN weggelegd in mogelijke maatregelen.

In heel Nederland zijn meer dan 70.000 kinderen geraakt en in toeslagen affaire.
1. Is in beeld hoeveel kinderen dit in onze regio betreft, en in Houten in het bijzonder, en of deze 
kinderen ook hulp nodig hebben?
2. Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting deze 
kinderen?
3. Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen om 
financieel gedupeerde kinderen te helpen?
Indien nodig een toelichting:

Ondertekening en naam indiener(s):

Pascal Ooms, Will Mossink, Marjan Boonzaaijer en Wayne Wilson

1 Begripsomschrijving:

Schriftelijke vragen aan het college: het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair 



van informatieve strekking. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval  binnen 30 dagen nadat 
de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende debatraad.

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: 
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (art. 36, tweede lid Reglement van orde voor de werkzaamheden van 
de gemeenteraad).

2 Weghalen wat niet van toepassing is


