Lijst 3 afgeronde moties achtste VGR KOT
Nr.

Datum
motie

Omschrijving motie

Kamerstuknr.

Stand van zaken achtste VGR

1.

9-jun-21

Motie van het lid Grinwis c.s. over de compensatie van
nagekomen schulden

31066, nr.
834

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgevoegde achtste Voortgangsrapportage
kinderopvangtoeslag.

2.

7-jul-21

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een signalerende rol
voor gemeenten in de urgentie van dossiers.

31066, nr.
858

Het contact met VNG en de afzonderlijke gemeentes is ingang gezet vanuit het Brede
Hulp Team (BHT). Dat loopt goed. Er heeft al een aantal werkbezoeken
plaatsgevonden. Gemeenten weten UHT (en vice versa) goed te vinden.

3.

7-jul-21

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het initiëren en
bevorderen van samenwerking tussen alle betrokken partijen.

31066, nr.
859

Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van bijgevoegde achtste Voortgangsrapportage
kinderopvangtoeslag.

4.

7-jul-21

Motie van de leden Van Raan en Simons over gesprekken met
de culturele sector over het terugbrengen van de menselijke
maat bij de Belastingdienst.

31066, nr.
868

Zowel Toeslagen als de Belastingdienst werken waar kan samen met spoken word
artiesten, musici en theatermakers. Voor het terugbrengen van de menselijke maat
bestaan ook ideeën voor verdere samenwerkingen, die momenteel worden verkend
en uitgewerkt. De suggestie in gesprek te gaan met de Sociaal Creatieve Raad wordt
zeer gewaardeerd omdat het kan helpen bij het ontwikkelen van tegengeluiden en
dwars denken. In september is gesproken met leden van de Sociaal Creatieve Raad
en in deze bijeenkomst is de afspraak gemaakt om op basis van concrete punten te
onderzoeken welke bijdrage de raad kan spelen bij het brede palet wat wordt ingezet
bij het terug brengen van de menselijke maat.

5.

7-jul-21

Motie van de leden Van Raan en Simons over het benadrukken
van ambtelijke ethiek bij de Belastingdienst.

31066, nr.
869

Ambtelijk ethisch handelen is een essentieel thema binnen de Belastingdienst en
Toeslagen. Het onderwerp ambtelijke ethiek vormt ook een vast onderdeel van de
Ambtseed/ belofte die elke medewerker aflegt/doet bij toetreding tot de dienst. De
aankomende ambtenaren worden hier meegenomen in de morele plichten die
behoren tot het zijn van ambtenaar. Het onderwerp is ook een centraal onderdeel
van het introductie proces binnen de Belastingdienst om de eervolle status van
ambtenaar echt te doorleven. Integriteit is een vast gespreksonderwerp in de
gesprekscyclus tussen medewerkers en leidinggevende. Ook komt (ambtelijke) ethiek
en ‘de menselijke maat’ met regelmaat terug bij leiderschaps- en inhoudelijke
trainingen. Alles bij elkaar blijft het doel dat ethisch handelen, waardevrij beoordelen
en het in staat zijn om te verzoenen onderdeel is van het individuele normen en
waarden-pakket van elke medewerker.

6.

7-jul-21

Motie van het lid Van Raan cs. over uitspreken dat voor
schadeafhandeling en heling kosten noch moeite gespaard
mogen worden.

35510, nr. 71

Dit is opgenomen in de begeleidende brief van de achtste Voortgangsrapportage
kinderopvangtoeslag.

