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Steenwijk, 18-01-2021 

 

                     

Onderwerp: Ondersteuning getroffen inwoners Steenwijkerland door toeslagenaffaire 

 

 

Geacht college, 
 
Vrijdag 15 januari 2021 heeft het Kabinet de politieke verantwoording genomen voor de al jaren 

slepende toeslagenaffaire door het ontslag aan de Koning aan te bieden.  

Maar wat heb je eraan als jouw leven al jaren op de kop staat doordat de Belastingdienst jouw gezin 

‘uitgekozen’ heeft en je als fraudeur bestempeld bent omdat je een niet-Nederlandse achternaam 

hebt of omdat je de gestelde vraag niet goed begreep en niet het juiste antwoord hebt gegeven.  

Wat heb jij aan een politieke of ambtelijke verantwoordelijkheid als de € 30.000,00 die je als 

compensatie toegezegd is voor veel leed, binnen enkele maanden overgemaakt wordt aan de 

Belastingdienst. Die Belastingdienst, die verantwoordelijk is voor jouw ‘op de kop staande’ leven. 

In heel Nederland zijn in de afgelopen jaren veel gezinnen getroffen door de handelswijze van de 

Belastingdienst rond de toeslagen. En als college bent u er bekend mee dat ook in Steenwijkerland 

minimaal 14 huishoudens door dit handelen in financiële problemen zijn gekomen. Blij zijn we met 

de toezegging van portefeuillehouder Jongman dat het college deze gezinnen graag wil 

ondersteunen maar vanwege privacywetgeving niet op de hoogte is welke gezinnen het betreft.  

In de hoop toch nog iets voor deze getroffen inwoners te kunnen betekenen hebben wij de volgende 

vragen aan het college: 

▪ Bent u bereid om – in navolging van andere gemeenten – een speciaal telefoonnummer 

open te stellen waar de door de toeslagenaffaire getroffen gezinnen zich kunnen melden?  
 

▪ Bent u bereid om dit op de website www.steenwijkerland.nl nadrukkelijk en opvallend 

kenbaar te maken? 
 

▪ Bent u bereid dit een aantal weken te vermelden op de gemeentelijke informatiepagina in de 

Opregte Steenwijker Courant huis-aan-huis? 
 

▪ Bent u bereid om dit zo actief mogelijk in de media kenbaar te maken door het zo breed 

mogelijk verspreiden van een persbericht aan digitale nieuwsbladen als Landveno Actueel, 

De Nieuwsbode, Brederwiedekrant enz? 

 
Namens de fractie CPB   Namens de fractie D66 
 
Tilko Gernaat    Emmy Elgersma  

http://www.steenwijkerland.nl/

