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Onderwerp : 
Schriftelijke vragen over Castricumse gedupeerden toeslagenaffaire 
Kinderopvang . 

 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op 31 augustus 2020 heeft de fractie D66 schriftelijke (artikel 52 RvO) vragen gesteld over 
Castricumse gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvang.  Hieronder treft u onze antwoorden aan: 

Vraag 1:  
Weet het college hoeveel inwoners van Castricum getroffen zijn door de toeslagenaffaire? 
Kan het college ook te weten komen wie het betreft?  
 
Antwoord: 
Bij het college is niet bekend hoeveel inwoners van de gemeente Castricum zich bij de 
Belastingdienst hebben gemeld als gedupeerde van de kinderopvangtoeslag. Het college kan ook 
niet te weten komen wie de gedupeerden zijn aangezien de Belastingdienst op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen persoonsgegevens aan het college 
kan verstrekken.  
 
Bij de Sociaal Teams en Socius Maatschappelijk Dienstverleners zijn wel diverse inwoners van de 
gemeente Castricum- als gedupeerde van de kinderopvangtoeslag – bekend. Deze inwoners 
hebben op diverse leefgebieden ondersteuning gekregen. Er is de afgelopen jaren niet 
geregistreerd hoeveel inwoners dit betreft.  
 
  



 
 

PAGINA 2 van 2  
 

Vraag 2:  
Wat doet het college om deze inwoners zo snel mogelijk te helpen en zo bij te dragen dat zij, 
ondanks alle ellende en het enorme leed wat hun is aangedaan, hun leven weer, op allerlei 
gebied, op de rit krijgen en weer lichtpuntjes zien in de nabije toekomst? 
 
Antwoord: 
Inwoners van de gemeente Castricum die vragen hebben over of problemen ervaren bij diverse 
leefgebieden kunnen terecht bij de volgende organisaties: 

- Sociaal Team; 
- Socius Maatschappelijk Dienstverleners; 
- Sociaal.nl. 

 
Of ze kunnen informatie zoeken via de websites: 

- www.samenlevenincastricum.nl ; 
- www.castricum.nl . 

 
Vraag 3:  
Zouden de gedupeerden van de toeslagenaffaire opgeroepen kunnen worden zich te 
melden via eigen kanalen van de gemeente, sociale media en andere 
communicatiekanalen?  

 

Antwoord: 
Om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming dienen gedupeerden van de 
kinderopvangtoeslag zich direct te melden bij het Serviceteam Gedupeerden kinderopvangtoeslag 
van de Belastingdienst. Inwoners kunnen zich hierbij laten ondersteunen door medewerkers van 
het Sociaal Team, Socius of sociaal.nl.  
 
Vraag 4:  
Kan het college één gemeentelijk meldpunt organiseren waar mensen snel hulp kunnen 
krijgen om o.a. hun financiële situatie te verbeteren? 

 

Antwoord: 
Het college is reeds voorzien van meldpunten voor inwoners met financiële problemen en 
problemen op andere leefgebieden. In het antwoord op vraag 2 staan deze opgesomd. Wij achten 
het niet noodzakelijk om voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslag een apart meldpunt te 
openen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
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