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Deze week werd bekend dat meer dan duizend kinderen van slachtoffers van de
toeslagenaffaire de afgelopen jaren uit huis zijn geplaatst.
Het CDA heeft hierover de volgende vragen:
a.

Is dit ook in Leiderdorp gebeurd? En zo ja, om hoeveel gezinnen / kinderen gaat het?

b.

Indien niet bekend is of uithuisplaatsingen in Leiderdorp hebben plaatsgevonden, ziet
het College dan mogelijkheden dit te achterhalen?

Reactie;
Zover wij het inzichtelijk hebben, is het in Leiderdorp niet aan de orde.
Bij Incluzio Leiderdorp is er een meldpunt ingericht om ondersteuning te bieden aan de
gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Vanuit het meldpunt is er contact gelegd met alle
gedupeerde ouders met de vraag of zij behoefte hebben aan extra ondersteuning vanuit de
gemeente. Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning zijn bij problemen rondom huisvesting, schulden,
inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Bij het meldpunt zijn er geen situaties bekend van
kinderen die uit huis geplaatst zijn wegens de toeslagenaffaire. Het is lastig te achterhalen of
deze situaties zich daadwerkelijk niet hebben voorgedaan in Leiderdorp. Bij het meldpunt is deze
informatie immers enkel bekend als de gedupeerde ouder dit zelf aangegeven heeft.
Jeugdbescherming West doet momenteel een uitvraag in de eigen organisatie zodat ze waar
nodig gedupeerde gezinnen kunnen verwijzen naar het meldpunt van de gemeente. Andersom
zijn ze ook goed bereikbaar voor het meldpunt van de gemeente.
Harde cijfers hierover zijn niet bekend. Via het CBS is na te gaan hoeveel kinderen uit huis
geplaatst zijn in Leiderdorp, echter is onbekend of dit betrekking heeft op een gezin dat
gedupeerd is wegens de toeslagenaffaire. Het CBS maakt gebruik van registers en verzamelt de
cijfers voor geen ander doel dan het verschaffen van inzicht in de omvang. Om na te gaan bij
hoeveel gedupeerde ouders een kind uit huis is geplaatst wegens de toeslagenaffaire zouden er
andere gegevens op persoonsniveau betrokken moeten worden, wat wegens de AVG niet
mogelijk is.

