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De toeslagenaffaire heeft bij duizenden gezinnen tot zeer grote problemen geleid. De gemeente 
Leiden heeft in samenwerking met de Belastingdienst geregeld dat de gemeente deze slachtoffers 
gaat ondersteunen. Ook in Leiderdorp wonen waarschijnlijk slachtoffers van deze toeslagenaffaire.

Vraag: 
Is het college op de hoogte van de manier waarop Leiden deze inwoners gaat ondersteunen?
Is het college bereid, in samenwerking met de belastingdienst, de betreffende Leiderdorpers te 
ondersteunen? 

Antwoord:
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Ook in Leiderdorp 
zijn hierdoor gezinnen benadeeld en mogelijk in de problemen geraakt. Als gemeente willen we 
graag contact opnemen met de gedupeerden, die hebben aangegeven naast de compensatie van de 
Belastingdienst aanvullende hulp vanuit de gemeente te willen ontvangen. Inmiddels weten we dat 
het in Leiderdorp om 14 gezinnen gaat. Afgelopen periode is er in samenwerking met de VNG 
gewerkt aan een zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst/Toeslagen en gemeenten. 
Om de gegevens van deze gezinnen van de Belastingdienst te verkrijgen, dienen we akkoord te gaan 
met een machtiging van de Belastingdienst/toeslagen. Deze machtiging is op 16 februari vastgesteld 
in het college. Na ontvangst van de gegevens treden we in contact met de gedupeerde ouders. In 
Leiderdorp kiezen we ervoor de uitvoering hiervan bij Incluzio Leiderdorp neer te leggen. Door hun 
specialistische kennis en ervaring zijn zij in Leiderdorp bij uitstek in staat om het eerste contact te 
leggen. Daarbij kunnen zij direct, indien gewenst en nodig, doorpakken in de hulpverlening. Er 
kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom schulden, maar ook bij huisvesting, inkomen, 
zorg en de opvoeding van kinderen. Dit wordt uit de gegevensoverdracht vanuit de belastingdienst 
niet bekend. Het is bij de hulpverlening het uitgangspunt om doorverwijzingen/verschillende 
contactpersonen zoveel als mogelijk te beperken en in te zetten op directe lijnen.



Het is bij het college bekend hoe de gemeente Leiden de inwoners gaat ondersteunen. In Leiden 
fungeert De Stadsbank als meldpunt voor Leidse gedupeerden van de toeslagenaffaire. 


