10-11-2021 Beantwoording college van vragen SP d.d. 20-10-21 over uithuisplaatsingen
kinderen onder gedupeerden toeslagenaffaire.
De SP heeft vragen over:
Uithuisplaatsingen kinderen onder gedupeerden toeslagenaffaire.
Meer dan 1100 kinderen van ouders die te maken hadden met de toeslagenaffaire zijn de
afgelopen vijf jaar uit huis geplaatst.
> Is de wethouder op de hoogte van deze uithuisplaatsing,
De wethouder heeft kennisgenomen van de berichtgeving hierover via de (landelijke)
media.
> kan de wethouder vertellen of er in de gemeente Doetinchem ook kinderen uit huis zijn
geplaats in verband met de toeslagenaffaire,
Dat kan niet omdat we daar geen gegevens over hebben. De berichtgeving hierover in de
(landelijke) media is gebaseerd op cijfers van het CBS die het hebben gepresenteerd als
“naar inschatting”. We beschikken niet over de data van het CBS waar dit op gebaseerd is
en we kunnen daarom geen vertaling hiervan maken voor Doetinchem.
Het CBS heeft inmiddels naar buiten gebracht dat de uithuisplaatsingen niet direct gelinkt
kunnen worden aan de toeslagenaffaire. Het CBS heeft de samenloop onderzocht van alle
kinderen die bij de belastingdienst bekend zijn als het kind van een door de
kinderopvangtoeslagenaffaire gedupeerde ouder, waarbij in de periode 2015 t/m 2020
sprake was van samenloop tussen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf. De reden
voor de uithuisplaatsingen onder deze groep is niet onderzocht door het CBS.
Uit mediaberichten blijkt dat het CBS, maar ook de 2e kamer en het kabinet van mening
zijn dat er een betere duiding van de cijfers moet komen. Op basis van dit eerste
onderzoek van het CBS wordt onvoldoende duidelijk of de uithuisplaatsingen ook een
direct gevolg zijn van de toeslagenaffaire.
> zo ja hoeveel kinderen betreft dit in de gemeente Doetinchem?
Zoals uit de beantwoording van vraag 1 blijkt hebben we geen gegevens waaruit we
kunnen afleiden of het onderzoek zoals uitgevoerd door het CBS ook betrekking heeft op
Doetinchemse kinderen. Wij wachten het vervolgonderzoek op landelijk niveau af.
Ondertussen zijn onze medewerkers in de uitvoering (BvFo en Buurtplein) wel alert en
actief op het onderwerp toeslagenaffaire en mogelijk gedupeerden in onze gemeente. Zie
hiervoor de raadsmededeling “Stand van zaken kinderopvangtoeslagenaffaire” (2021-86)
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