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Motie speciale hulpverlener Kinderopvangtoeslag
De raad van de gemeente Doetinchem, bi~een op 9 ~uli 2020;

~~

Constaterende dat:
• Ouders en kinderen die zijn getroffen door de zogenaamde toeslagenaffaire, vaak hun leven als
volwaardig burger niet zonder proactieve hulp en aandacht kunnen oppakken; ze hebben het
gevoel dat ze van het kastje Haar de muur gestuurd worden en weer terug, dat werkt verlammend.
Eris behoefte aan een loket, aan goede support waar alle belangrijke informatie beschikbaar is;
Overwe~ende dat:
• de weerslag van de jarenlange trajecten van onterechte terugvordering op uitvoeringsniveau (werk,
integratie, zorg, wonen, veilig thuis) uiteindelijk de gemeente toevallen. De staatssecretaris vas
Financien heeft toegezegd hierover met de gemeenten in gesprek to gaan om samen aan
oplossingen in de uitvoering to werken;
• 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 na to gaan om Welke ouders en kinderen het gaat en waar hun grootste zorgen zitten,
bijvoorbeeld door een oproep to doen aan gedupeerden om zich to melden;
• actief onderzoek to doen in de eigen systemen van de gemeente, bijvoorbeeld bij mensen die
schuldhulpverlening hebben aangevraagd, of er slachtoffers van de toeslagenaffaire bekend zijn;
• de betrokken mensen actief to wijzen op de hersteloperatie:
https://ww~ti.belastin~diei~st.nl/~~ ps/~rcm/connect/nl/gedupeerdenkinderopvan~toesla~T/~~peerden-kinderop~an~Ttoesla~;
T
a to wijzen als aanspreek en oplossingspunt met tot task: deze ouders proactief to (laten
onders
en bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die ont
n zijn
afgelopen jar doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht z~ijn
°men door
oneigenlijke terugv Bring van toeslagengeld;
~/
o deze hulpverlene
laten helpen bij toegang tot
ingen en diensten met betrekking tot
de weerslag van de vor ingen en oploss~
chuldenproblematiek en waar de ouder niet
meer in staat is tijdelijk de ro
n c actpersoon to laten overnemen en daarnaast
support door Ben luisterend
to ~ den;
o deze hulpverlener ko
t regelmatig ter
an het college wat de stand van zaken is bij
deze ouders e ~nderen en signaleert wat de p ~ eve ontwikkelingen en knelpunten zijn
zodat
o effectief mogelijk ingezet kan worden in de
e en lange termijn;
o
ecifieke aandacht voor betrokken kinderen in to zetten om
e impact op hen zich
~~
en gaat over tot de orde van de dag.
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