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Motie: Doetinchem helpt slachtoffers toeslagenaffaire

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 27 mei 2021;

overwegende dat:
- er zover bekend 35 Doetinchemse gezinnen slachtoffer zijn van de

Toeslagenaffaire;
- de gemeente Doetinchem op aandringen van de raad actief deze mensen op is

gaan sporen en hen ondersteunt waar nodig;
- het college al eerder (in schriftelijke vragen van 23 januari jl.) heeft aangegeven

dat ze voornemens is tot het kwijtschelden van schulden als dat bijdraagt aan de
schuldenlast;

constaterende dat:
- de toeslagenaffaire uiterst pijnlijk is voor de slachtoffers en al lang opgelost had

moeten zijn;
- de gevolgen voor de slachtoffers veel verder gaan dan alleen financiele;
- veel van de slachtoffers nog steeds moeten wachten op de €30.000 die hen als

eerste compensatie voor 1 mei beloofd is;
- nog steeds niet duidelijk is of schuldeisers dit bedrag bij de slachtoffers kunnen

claimen;
- de landelijke overheid de private schulden gaat overnemen van een groep van

900 ouders die gedupeerd is door de toeslagenaffaire en in een schuldtraject
zitten en die bijvoorbeeld een schuld hebben bij de huisbaas of het
energiebedrijf, waarmee de landelijke overheid wil voorkomen dat schuldeisers
de €30.000 compensatiegeld van de ouders kunnen opeisen;

spreekt uit dat:
- de landelijke afhandeling veel to tang duurt;
- de gemeente Doetinchem alles in het werk moet stellen om het beschadigde

vertrouwen in de overheid to herstellen;
- de gemeente Doetinchem daarbij buiten gebruikelijke kaders moet kijken;
- er geen dag langer gewacht kan worden met het oplossen van de problemen

van de slachtoffers;



draagt het college op:
- contact op to nemen met Staatssecretaris Van Huffelen van het ministerie van

Financien en haar dringend to verzoeken een zo spoedig mogelijke afhandeling
die recht doet aan het teed van de slachtoffers;

- in ditzelfde contact aan to dringen om snel compleet duidelijkheid to
verschaffen over de uitgangspunten hoe om to gaan met schulden van de
slachtoffers;

- vooruitlopend daarop zo sne) mogelijk, doch uiterlijk voor het zomerreces, to
komen met een voorstel aan de raad, waarin de gemeente Doetinchem de
schulden van de Doetinchemse slachtoffers overneemt (Haar voorbeeld van het
Rotterdamse model);

- waarbij het uitgangspunt is dat de compensatie van € 30.000 volledig voor de
gedupeerden beschikbaar is voor het maken van een nieuwe start in hun leven.

en gaat over tot de orde van de dag.
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