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Op 22 oktober 2021 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van Orde (RvO) over uithuisplaatsing van kinderen i.v.m. de toeslagenaffaire. Via deze brief 
beantwoorden we deze schriftelijke vragen. 

Vraag 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?

Deze informatie is momenteel niet voorhanden. Aan de hand van de publicatie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) weten we op dit moment niet of en zo ja hoeveel gezinnen in de 
Lekstroom en Houten wonen waarbij ook sprake is van een uithuisplaatsing. Uit de gesprekken van 
onze WIL-generalist met alle gedupeerden van de toeslagenaffaire uit Houten is dit tot op heden niet 
naar boven gekomen. 

Vraag 2: Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting 
de gedupeerden?

Sinds binnen de gemeente Houten bekend is welke ouders gedupeerd zijn door de toeslagaffaire, 
proberen we hen te ondersteunen en hulp te bieden. Onze WIL-generalist heeft alle gedupeerden 
(rond de 80 inclusief zelfmelders) uit Houten minstens één keer gesproken. Daarbij is breder naar de 
situatie van gedupeerden gekeken dan enkel de financiën en is ook gevraagd naar de gezinssituatie. 
Tot op heden is hieruit niet gebleken dat uithuisplaatsingen van kinderen zich voorgedaan hebben.   
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Vraag 3: Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen 
richting de gedupeerden om te werken aan herstel van gezinssituaties?

Op dit moment wordt onder regie van de minister voor Rechtsbescherming onderzocht (samen met de 
VNG, gemeenten, jeugdzorginstellingen en -aanbieders) wat een precieze route is om gedupeerde 
ouders en hun kinderen te helpen. Een lopende uithuisplaatsing, die door de rechter opgelegd is, dient 
namelijk mogelijk heroverwogen te worden. Tevens dient bepaald te worden welke hulp nader 
geboden dient te worden. In alle gevallen vereist dit per situatie een individuele afweging waarbij het 
belang van het kind voorop staat. Het toewerken naar terugplaatsing en het feitelijk beëindigen van 
een uithuisplaatsing is een mogelijke uitkomst, maar dit staat niet vast en zal niet in alle gevallen 
mogelijk zijn.

Centraal in dit alles staat het uitgangspunt dat een uit huis geplaatst kind terug naar huis moet keren, 
mits het daar veilig is en in het belang van de ontwikkeling van het kind is. Dat is altijd het streven en 
geldt ook voor de mogelijk nu uit huis geplaatste kinderen van gedupeerde ouders. Zie hiervoor ook 
de aan de Tweede Kamer gezonden brief (Bijlage 1). 

Bovenstaande ‘route’ wordt afgewacht. Vervolgens zal de gemeente Houten met de regio en 
betrokken ketenpartners afstemmen over vervolgstappen. 

Vraag 4: Welke maatregelen stelt het college voor in samenwerking met regio richting 
gedupeerden, zowel kinderen, als ouders?

Momenteel is onbekend of gedupeerde ouders met uithuisgeplaatste kinderen in Houten woonachtig 
zijn. De gemeente Houten wacht de door de minister op te stellen route voor gedupeerde ouders af 
(zie beantwoording vraag 3) en de overige landelijke onderzoeken t.a.v. onterechte uithuisplaatsingen 
(zie hieronder welke dit zijn). Alvorens zij nader overgaat tot handelen.
   
    Lopende landelijke onderzoeken:

- Onderzoek CBS: inzicht in het aantal jeugdigen per gemeente en welke vorm van 
jeugdbescherming ingezet is. 

- Onderzoek gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming: reflectie op 
het eigen handelen

- Onderzoek familie- en jeugdrechters: hierbij wordt nagegaan of zaken over het hoofdgezien 
zijn en lessen getrokken kunnen worden voor de toekomst

- Onderzoek inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid: is er bij 
gedupeerde gezinnen anders gehandeld ten opzichte van gezinnen die niet zijn geraakt door 
de problematiek rond de kinderopvangtoeslag (vooronderzoek)

Vraag 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?

SVMN (SAVE en Veilig Thuis) zet in op personeelswerving en -behoud in een moeilijke arbeidsmarkt. 
Vanzelfsprekend zal ook vanuit SAVE (gecertificeerde instelling binnen SVMN) gekeken worden naar 
mogelijke oorzaken van de ontstane problematiek zoals de toeslagaffaire. Daar waar mogelijk zullen 
we als gemeente daarbij ondersteuning geven mocht het zich voordoen.

Vraag 6: 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?
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Zoals aangegeven heeft onze WIL-generalist alle gedupeerden (rond de 80 inclusief zelfmelders) uit 
Houten minstens één keer gesproken. Daarbij is breder naar de situatie van gedupeerden gekeken 
dan enkel de financiën. Ook de gezinssituatie en de mogelijke ondersteuning op dat terrein is 
onderwerp van gesprek geweest. Tot op heden is hieruit niet gebleken dat uithuisplaatsingen van 
kinderen zich voorgedaan hebben. Ook in de andere WIL-gemeenten Nieuwegein, Lopik en 
IJsselstein zijn geen signalen van uithuisplaatsingen van kinderen van gedupeerden van de 
toeslagenaffaire aldaar.    

2. Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting 
deze kinderen?

We kunnen passende hulp aanbieden indien er signalen binnenkomen van gedupeerde ouders via 
onze WIL-generalist. Alle gesproken gedupeerden zullen er via een brief op gewezen worden dat zij 
ook op een later moment alsnog bij de gemeente kunnen aankloppen met dergelijke 
ondersteuningsbehoeften.

3. Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen om 
financieel gedupeerde kinderen te helpen?

Momenteel zijn de steunpunten voor gedupeerden van de toeslagenaffaire lokaal georganiseerd, 
aangezien signalen over uiteenlopende problemen dan zo direct en laagdrempelig mogelijk naar 
boven kunnen komen. Wanneer er lokaal signalen binnen komen, kan maatwerk worden geboden.  

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de gemeenteraad verzonden.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Bart de Heide via telefoonnummer 
(030) 63 92 611.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris, 

$handtekening$

de burgemeester,

ndtekening2$

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlage 1: Antwoorden Kamervragen over het bericht ‘Uithuisplaatsingen onder gedupeerden 
toeslagenaffaire’ 
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