
Bestuurlijk overleg VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
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1 Opening en mededelingen

Minister BZK opent de vergadering en verwijst naar het vorige gesprek op 25 januari We zijn nu

1 5 week verder en het is goed om de balans op te maken Stas Toeslagen Douane licht toe dat de

5® voortgangsrapportagena afstemming met de VNG naar de TK is gestuurd Zij geeft verder aan

dat de governance structuur waarover op 25 januari is gesproken inmiddeis wat verder is

ingevuld Minister BZK licht de governance toe en verwijst naar de MC Toeslagen Herstel die

afgelopen vrijdag is ingesteld VNG geeft aan dat het goed is dat de governance nu op papier staat

Het moetzich nu gaan bewijzen VNG heeft behoefte om duidelijker te maken waar welke besluiten

worden genomen wie mandaat heeft over welk onderwerp VNG wii graag tijdig inhoudeiijke

zorgen kunnen adresseren We moeten het echt samen doen Samenwerken betekent voorde VNG

ook echt samen ontwerpen en besluiten nemen Het heipt als stukken eerder worden gedeeld
zodat de VNG mee kan denken en het verhaal ook samen uit kan leggen Minister BZK geeft aan

dat de governance notitie nog wordt gespecifieerd en wordt besproken in AC en MC en ook in dit

BO terugkomt

2 Schuldenaanpak in relatie tot de compensatie

Staatsecretaris ToesiagenSiDouane geeft een toelichting op de ontwikkelingen de afgeiopen
maanden Zij wijst op de gezameniijke werkgroep die er was met de VNG om te komen tot een

aanpak en de wens van de TK dat niet de gehele compensatie naar de aflossing van schulden

gaat Ze licht de sporen toe waar nu aan wordt gewerkt kwijtschelden schuiden bij publieke
schuideisers oproep aan private schuldeisers en het gesprek over lokale schuldeisers De minister

van SZW wijst op het beiang dat snel helder wordt wat de positie is van private schuldeisers

Staatsecretaris ToesiagenSdDouane iicht toe dat er een amendement is aangekondigd dat ziet op

een mogelijke pauzeknop moratorium Dat zal rust geven in het proces en de tijd om naar

opiossingen te zoeken voorde resterende schuiden Zij iicht het bijgevoegde werkplan schulden

toe

De VNG benadrukt het beiang dat Rijk en gemeenten samenwerken en geven aan dat het

moratorium afhankelijk van de uitwerking onderdeel van de opiossing kan zijn Het werkplan
wordt met positieve grondhouding begroet De VNG wil het nog niet vaststellen iaten we goed

kijken naar de uitwerking Daarbij moeten ook de diiemma s die gemeenten zien goed in beeld

worden gebracht Er zijn en worden diverse werkgroepen daarvoor ingericht Staatsecretaris

BDaDouane doet een oproep aan de VNG om deel te nemen aan deze werkgroepen zodat we het

ook echt samen kunnen doen

1045445 00001



Op 12 februari zal in de BALV van de VNG een bestuursvoorstel worden besproken over

kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen van gedupeerde ouders VNG roept gemeenten op

daaraan mee te werken op het moment dat duidelijkheid is over de overkoepelende strategie en

het kader van alle schulden uitwerking motie Wilders Daarnaast is voor de VNG belangrijk dat er

met het Rijk afspraken worden gemaakt over compensatie aan gemeenten Over dit laatste is de

VNG constructief in gesprek met BZK

3 Stand van zaken uitvoering hersteloperatie

De VNG maakt zich zorgen over de snelheid van de tranches van uitbetaling Het is goed dat de

mensen zonder schulden zo snel mogelijk worden uitbetaald Mensen hebben echter nietaltijd zicht

op hun schulden Er is eenst op korte termijn duidelijkheid nodig over de positie van private
schuldeisers voordat we verder gaan met uitbetalen van de compensatie Dan schuift het

betaalmoment meer naar april maar is de termijn van mei nog haalbaar Dit geeft gemeenten ook

meer ruimte om hun deel van het proces goed in te richten zo geeft de VNG aan De kans dat het

misgaat is te groot Stas ToeslagenSiDouane licht toe waarom zij het belangrijk vindt vast te

houden aan de tranches ouders hebben de behoefte zo snel mogelijk gecompenseerd te worden

ook TK vraagt hiervoor aandacht Er is grote druk hiervan afstappen is problematisch voor de

ouders en voor de Kamer Ze zoekt naar de balans niet stoppen met uitbetalen maar ook mensen

niet in problemen helpen en onderneemtacties om de risico s voor ouders zo klein mogelijkte
houden zo worden ouders allemaal gebeld om te vragen of ze schulden hebben ouders met

beslagen en wsnp zijn al in beeld rol persoonlijk zaakbehandelaar brief dat mochtertoch een

schuldeiser komen gemeenten kunnen helpen Ook het voorgenomen moratorium zal rust geven

in het proces en de tijd om naar opiossingen te zoeken voor de resterende schulden Minister SZW

wijsterop dat het belangrijk is om de dilemma s en risico s bij de uitbetaling in beeld te brengen
voor de verschillende groepen ouders

VNG neemt kennis van de overwegingen van de staatssecretaris en doet de oproep om samen na

te denken over een vangnet in het geval er een groep toch in problemen komt VNG vraagt voorts

of het mogelijk is de contactgegevens te ontvangen van de mensen die worden uitbetaald zodat

gemeenten deze mensen desgewenst kunnen begeleiden

De minister van SZW wijst op het belang van integrale ondersteuning op de breedte van het

sociaal domein aan ouders die daaraan behoefte hebben Stas Toeslagen Douane waardeert de

inzet van gemeenten Zij spreekt uit dat ze blij is dat de samenwerkingsovereenkomst met de VNG

om ouders te ondersteunen zo ruim is geformuleerd en geeft aan dat het Rijk de inzet financiert

4 Gezant

Stas ToeslagenSiDouane licht de achtergrond toe van de gezant en verwijst naar het overleg dat

daarover in de BAG is gevoerd De gezant kan mediator zijn als het ergens in de driehoek BD

Gemeente ouder niet lekker loopt en kan helpen ouders te vinden De VNG merkt op dat een

mediator eigenlijk niet meer nodig is omdat de verhouding tussen BD en gemeenten nu best goed
is De VNG kan zich wel een impuls voorstellen om ouders te vinden en het is ook goed dat er

aandacht is voor de ouders die toch met de vingers tussen de deur komen van de overheid De

VNG doet de suggestie om aan de Nationale Ombudsman NO te vragen of deze een rol kan

spelen samen metde gemeentelijke ombudsmannen Samen vormen ze een landelijk netwerk

Hier zou wellicht een kop op kunnen Stas ToeslagenSDouane en de VNG spreken af dat zij samen

een afspraak maken met de NO om te kijken wat in het verlengde van de NO mogelijk is Vanuit de

VNG is daarvoor beschikbaar10 2 6

5 Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
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Bestuurlijk overleg VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
IS februari 16 30 17 15 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 e

Deelnemers VNG

Wethouder gemeente Dordrecht en |
t Wethouder gemeente Amsterdam

]VNG
senior beleidsadviseur VNG

10 2 e 10 2 e

10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6

k2 6

1 Opening en mededelingen
• De minister van BZK opent de vergadering Zij biikt terug op de vorige MCTH waarin veel

discussie was over het moratorium De minister van BZK stelt dat het geen probleem is ais de

meningen uiteen lopen We hoeven het niet over ailes eens te zijn Het is wei goed om vooraf

contact te hebben ais er verschil van inzicht is Het gesprek in de MCTH kan dan ook beter zijn

Zij vraagt zich af of de governance strctuur voldoende werkt

• De VNG geeft aan dat in het voortraject intensief geschakeid was maar dat het desondanks

noodzakelijk was om een stevig signaai af te geven in de MCTH

• Afspraak VNG en bewindslieden spreken uit in het ambtelijke voortraject tijdig en waar

mogeiijkgezamenlijkte escaleren zodat we elkaar niet verrassen Daarnaast beilen de

staatssecretaris ToesiagenSr Douane en de VNG elkaar voorafgaand aan de MCTH

2 Verslag 3 februari 2021

• Het verslag wordt vastgesteld
• Naar aanleiding van Staatssecretaris ToeslagenSr Douane geeft aan dat er ambtelijk gewerkt

wordt aan een notitie voor een gesprek met de Nationale Ombudsman die met de VNG wordt

afgestemd Vervolgens zal er een afspraak met de Nationale Ombudsman worden gemaakt

3 Samenwerking Rijk gemeenten
• Aanwezigen stemmen in met het programmaplan voor de Programma organisatie
• De VNG geeft aan dat gemeenten meer gegevens nodig hebben om mensen goed te kunnen

ondersteunen dan dat zij nu krijgen op grond van het machtigingsbesluit zoals wie is

uitbetaald en wie schulden heeft De VNG vindt dat het gesprek hierover al te lang heeft

geduurd Het is urgent dat dit snel mogelijk wordt gemaakt
• De Staatssecretaris ToeslagenSr Douane begrijpt de behoefte van de VNG en wijst op de

restricties die er zijn om gegevens te delen het gesprek met de AP

• Afspraak de ambtelijke werkgroep krijgt de bestuurlijke opdracht om het snel op te pakken

Ambtelijk wordt nu samen met de VNG aangescherpt welke behoefte er bij de gemeente is en

of er een grondslag is om de gegevens te delen Ais dat nodig is zal de staatssecretaris samen

met de VNG en mogelijk ook SZW met de AP in gesprek gaan om te bespreken hoe deze deling

mogelijk kan worden gemaakt
• De VNG licht de ervaringen toe die zij heeft met het benaderen van ouders Alle gedupeerde

ouders uit Dordrecht waren blij dat zij werden gebeld en hun verhaal konden doen Ca een

kwart van de ouders vroeg om hulp In Amsterdam worden de ouders gebeld nadat de

gegevens uit het portal zijn gekoppeld aan de BRP
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• De Staatssecretsris ToeslagenSi Douane merkt op dat nog niet elke gemeente een

contactpersoon heeft De VNG geeft aan dat zij gemeenten die nog niet actief zijn om ouders te

benaderen aan zuiien sporen dat snei te gaan doen

4 Update schuldenaanpak
• De Staatssecretaris ToesiagenSt Douane iicht de voortgang van de schuldenaanpak toe

Zij wijst op de ouders in een wsnp traject ca 400 voor wie het moratorium niet geldt Binnen

de werkgroepen wordt gezameniijk bekeken weike opiossingen er zijn VNG erkent het

probleem en dat er een opiossing voor moet komen Voor gemeenten is echter de integrale

opiossing voor de schuldenproblematiekprioriteit Het punt van de wsnp wordt toegevoegd aan

de notitie die in de MCTH vooriigt
• De Minister van SZW geeft aan dat gedupeerde ouders gebaat zijn bij rust en wil de tijd nemen

om zaken goed uit te denken en een goede aanpak op schulden uit te werken Hierbij nauw

samenwerken met JenV VNG BD T NWK etc

5 Moratorium en vangnet
• Het amendement dat het moratorium regelt wordt op 23 februari behandeld in de Eerste

Kamer De uitwerking zal in goede samenwerking met gemeenten plaatsvinden
• Afspraak Het bestuuriijkoverleg steit vast dat er een vangnet moet zijn voor gedupeerden die

zijn uitbetaald en bij wie toch sprake is van schulden voor de periode dat het moratorium nog

niet van kracht is Dit betreft waarschijnlijkeen zeer kleine groep Er moet mandaat zijn om

snel en daadkrachtig te acteren

6 Agenda MCTH

Aanwezigen geven ter overweging mee de agenda strakker te maken gegeven de overlap in de

stukken

7 Rondvraag
• Na discussie wordt besloten over twee weken begin maart opnieuw een bestuurlijk overleg in

te plannen om elkaar mee te nemen in de voortgang Voor dat overleg hoeven geen

uitgebreide stukken te worden voorbereid

• De VNG wenst dan ook te spreken over het onderzoek over de financiering De Staatssecretaris

Toeslagen Douane merkt daarover op dat het Rijk financiert wat nodig is
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Bestuurlijk overleg VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
3 maart 9 30 10 00 uur

Concept verslag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 S

Deelnemers VNG

10 2 6 Wethouder gemeente Dordrecht en

I Wethouder gemeente Amsterdam en

]VNG

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

VNG10 2 6

1 Opening en mededelingen

2 verslag IS februari 2021

Het verslag wordt vastgesteld

3 Samenwerking gemeenten en Rijk

A Stand van zaken ondersteuning door gemeenten

De VNG merkt op dat de samenwerking met Toeslagen in het kader van de hersteloperatie nu goed
verioopt De vragen met betrekking tot gegevensuitwisseiing zijn voortvarend opgepakt
De VNG licht de eerste resuitaten uit de enquete onder gemeenten toe over de mate waarin ouders

zijn bereikt Ook geeft de VNG een kwalitatieve duiding Mensen waarderen het contact met de

gemeente De meeste vragen gaan overde schuldenaanpak mensen wilien door Daarnaast

hebben veel ouders behoefte aan erkenning dat zij geen fraudeur zijn
De Staatssecretaris Toeslagen Douane dankt de VNG voor de informatie en is geinteresseerd in

wat de ondersteuning voor de mensen betekent

Afspraak
• Ten behoeve van het voigende BO zal de VNG een duiding voorbereiden van het aantai mensen

dat behoefte heeft aan ondersteuning naar aanleiding van het contact evenais een kwalitatieve

duiding van de ervaringen met het contact

• Toesiagen zai de brief die in voorbereiding is aan de ouders waarin wordt aangegeven dat

ouders geen fraudeur zijn afstemmen met de VNG VNG wordt uitgenodigd suggesties mee te

geven

B Update Catshuisregeling

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht de voortgang van de Catshuisregeiing toe De Eerste

Kamer heeft ingestemd met het moratorium Ook is de regeiing voor gratis juridische bijstand
gerealiseerd

4 Stand van zaken schuldenaanpak inclusief WSNP

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht de voortgang op de schuldenaanpak toe Zij gaat in

het bijzonder in op de private schulden en de gesprekken die zij samen met de minister van SZW

voert met de grote schuldeisers Zij vraagt naar de suggesties van de VNG

Voor de VNG is de opiossing van de private schuiden de eerste prioriteit Op welk moment is de

1045444 00003



opiossing duidelijk Ten aanzien van de kleinere lokale schuldeisers stelt de VNG voor om een

landelijk fonds te creeren \waaruit gemeenten de schulden kunnen betalen De VNG doet de

suggestie datToeslagen en de VNG allebei een positionpaper maken waarin de kaders voor de

schuldenaanpak uiteen worden gezet zodat dit een basis is voor bet gesprek op de 2 daagse

De minister van SZW vindt bet van belang om de schuidenprobiematiek goed af te peilen en te

voorkomen dat alles op elkaar wacbt Voor de publieke scbulden is een opiossing gevonden die nu

\«ordt uitgewerkt Over de private scbulden zijn we In gesprek Door bet moratorium worden

invorderingen en besiagleggingen gepauzeerd De VNG kan zicb vinden in de voigtijdeiijkbeid en

roept op snei met de grote private partijen tot een opiossing te komen waarna de opiossing voor

de andere private en lokale scbuldeisers kan worden uitgewerkt

Afspraak

• Voorafgaand aan de 2 daagse werken Toelagen en VNG kaders uit De VNG maakt daartoe een

positionpaper

5 Kwijtschelding publieke scbulden

Aanwezigen kunnen zicb vinden in de notitie De notitie vergt nog accordering door de minister van

Financien

6 Rondvraag

7 Sluiting
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Bestuurlijk Bijpraten VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
24 maart 16 30 17 00 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
MinisterSZW vz

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 6

Deelnemers VNG
10 2 6] Wethouder gemeente Dordrecht en

Wethouder gemeente Amsterdam en

]VNG

10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

1 Opening en mededelingen

Minister BZK is verhinderd Minister SZW zit het overieg voor

2 Samenwerking gemeenten en Rijk

De minister van SZW refereert aan het position paper dat de VNG delegatie aan het bestuurlijk

overieg heeft aangeboden Hij is verbaasd over de kwalificaties in het eerste deel gezien de

vorderingen die de afgelopen weken in de samenwerking tussen gemeenten VNG en Rijkzijn

gemaakt Hij herkent het beeid dat wordt geschetst niet en vraagt zich af hoe dit deel gelezen
moet worden De StaatssecretarisToeslagen Douane sluit zich hierbij aan Zij wijst op de

gezamenlijke governance structuur en vraagt de VNG of we op goede weg zijn Zij wil samen met

de VNG gemeenten werken aan opiossingen voor gedupeerde ouders waardeert de inbreng van de

VNG en wil in gezameniijkheid besluiten nemen Zij is benieuwd hoe de VNG hier tegen aan kijkt

De VNG licht toe dat het position paper bedoeid is voor de ambtelijke 2 daagse Het eerste deei

van het paper blikt terug In eerdere brieven in januari heeft de VNG haar zorgen en ongenoegen

geuit De geuite zorgen van de VNG zijn feitelijk nog niet aliemaai van een opiossing voorzien

maar de VNG heeft wel het vertrouwen in de huidige samenwerking De VNG spreekt het

vertrouwen uit dat de samenwerking in de toekomst beter zal gaan ook gegeven de ervaringen de

laatste weken Er is bestuuriijk commitment bij de VNG om vanuitieders roi en

verantwoordeiijkheid gezamenlijk te werken aan opiossingen voor gedupeerde ouders De

governance werkt en de VNG is positief over de 2 daagse

3 Stand van zaken UHT kamerbrief en communicatie voortgang uitbetalingen
30 000 euro

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht de concept kamerbrief toe Zij stemt de brief graag

af en streeft ernaar de brief na bespreking met de VNG op 25 maart aan de TK aan te bieden

In de brief wordt de voortgang van de uitbetaiing uiteen gezet De brief gaat specifiek in op de

mensen aan wie op dit moment nog geen uitsluitsei kan worden geboden Zij vindt het voorts

urgent dat er snel een opiossing wordt gevonden voor ouders in de wnsp De VNG onderschrijft die

urgentie De VNG merkt op dat de concept Kamerbrief het afwegingskader goed uiteen zet

De minister van SZW vraagt aandacht voor de toon van de brief die in zijn ogen wat meer

empathie uit kan stralen

Naar aanleiding van de brief vraagt de VNG naar de omvang van de uitbetalingen die mogeiijk niet
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op de goede plek terechtkomen De staatssecretaris wijst op de checks die zijn ingebouwd en komt

hier in een voigend bestuurlijk overieg graag op terug

4 Stand van zaken ondersteuning door gemeenten

^licht toe dat Amsterdam ca 168 mensen heeft gebeid van wie er 140 zijn
bereikt De gesprekken zijn intensief mensen hebben veei stress ervaren

aan dat gemeenten niet aiie vragen rond de schuldenaanpak kunnen beantwoorden omdat veel nog

onduidelijk is

De VNG is biij dat gemeenten nu ook de lijst krijgen van gedupeerden die uitbetaald hebben

gekregen De VNG vraagt \Afanneer gemeenten gegevens ontvangen tbv het pauzeren van de

gemeenteiijke vorderingen Deze gegevens worden 26 maart gedeeld

10 2 e

]vult10 2 e

5 Rondvraag

6 Sluiting
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Bestuurlijk Bijpraten VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
8 april 16 30 17 00 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Minister RB

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 e

Deelnemers VNG

Wethouder gemeente Dordrecht en|
I Wethouder gemeente Amsterdam en|

^VNG
senior beleidsadviseur VNG

10 2 e10 2 e

10 2 e10 2 6

10 2 e

10 2 e

1 Opening en mededelingen

2 Verslag Bestuurlijk bijpraten 24 maart 2021

Met verslag wordt vastgesteld

3 Samenwerking Rijk VNG

In het vorige Bestuurlijk Bijpraatmoment lag een position paper op tafei van de VNG met een

reflectie op het proces tot nu toe en een aantal voor de VNG belangrijke kaders voor de toen nog

komende tweedaagse In die tweedaagse is de aanpak van de schuidenproblematiek verder

vormgegeven De VNG is positief over het proces en inhoud van die tweedaagse en de bereikte

resultaten De samenwerking is verbeterd De VNG zai een memo waarin dit wordt verwoord aan

het volgende Bestuurlijk Overleg doen toekomen

Bij dit agendapunt is een bespreeknotitie toegevoegd De minister van BZK licht deze notitie toe

De VNG geeft aan optie 3 passend te vinden Het Rijk presenteert de aanpak en resultaten aan de

Tweede Kamer die in nauwe samenspraak met de VNG tot stand zijn gekomen De VNG neemt

hier eigenstandig een positie op in en communiceert over de roi die gemeenten hebben in het

geheel De Staatssecretaris Toesiagen Douane geeft in reactie hierop aan dat er goede stappen

in gezameniijkheid zijn gezet en dat zij ook in de toekomst met eikaar het goede gesprek wil

voeren en bij de grote beieidsbesiissingen samen wil optrekken In de uitvoering houden we onze

eigenstandige rol Het is daarnaast belangrijk en waardevol eikaar goed te informeren over hoe het

herstel van gedupeerde ouders in de praktijk ioopt Dat de samenwerking goed is tussen Toeslagen
en gemeenten is voor de ouders belangrijk De VNG is het daarmee eens en merkt op dat dit past

binnen de voorkeursoptie De minister van BZK conciudeert dat Rijk en VNG zich goed kunnen

vinden in de gewensteopen manier van samenwerken vanuit onderscheiden roiien en

verantwoordeiijkheden De basis staat het thema hoeft daarom niet meer op de agenda tenzij de

situatie daarom vraagt

• Afspraak VNG maakt memo bii position paper

4 Financiering gemeenten adhv uitkomsten KPMG onderzoek ter besluitvormingj
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De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht kort de voorliggende notitie toe Zij geeft aan dat alle

kosten die gemeenten maken vooreen Toeslagengedupeerde op de vijf leefdomeinen

schuldhulpverlening wonen zorg gezin en werk worden vergoed De VNG heeft waardering voor

de wijze waarop de financiering vorm wordt gegeven Dit geeft gemeenten comfort om met voile

kracht in te zetten op ondersteuning aan de ouders VNG wijst er ook op dat de kosten virorden

vergoed voor niet gedupeerde zelfmeiders totdat vastgesteid is dat zij niet gedupeerd zijn De

VNG vindt dit prima kaders om uit te wrerken De VNG zal hierover communiceren op de wrebsite

zodat gemeenten weten wraarze aan toe zijn De kern van de afspraken is ook opgenomen in de

zesde Voortgangsrapportage die vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

• Afsoraak Akkoord met de beslispunten ten aanzien van de financiering van gemeenten die

kunnen worden uitgewerkt

5 Stand van zaken herstelorganisatie en ondersteuning door gemeenten ter

bespreking

De Staatssecretaris Toeslagen Douane en de VNG lichten de stand van zaken toe zoals ook

verwoord in de zesde Voortgangsrapportage De VNG vraagt aandacht voor de problematiek bij de

zorg huurtoeslag en kindgebonden budget Kunnen deze thema s ambtelijk worden voorbereid

waarna in een volgend bestuurlijk overleg hierover kan worden gesproken in relatie tot wat van

gemeenten wordt verwacht En wat de rol van gemeenten inhoudelijk en financieel betekent De

Staatssecretaris Toeslagen Douane geeft aan dat haar departement op dit moment de situatie

inventariseert en dat het een goed idee is om hierna hierover bestuurlijk te spreken De VNG

vraagt in dit kader aandacht voor de term gedupeerde die in verschillende contexten wordt

gebruikt wat voor verwarring kan zorgen

• Afsoraak Op een volgend BO spreken we over de problematiek bij de zorg huurtoeslag en

kindgebonden budget verbreding andere Toeslagen de mogelijke rol van gemeenten daarblj
en de inhoudelijke en financiele randvoorwaarden Dit wordt ambtelijk voorbereid

De minister voor Rechtsbeschemning vraagt aandacht voor de schuldenaanpak van gedupeerde
ouders in een Wsnp traject Hij roept op ambtelijk met voorrang en met spoed te bekijken hoe we

deze ouders zo goed mogelijk kunnen helpen waaronder de screening door UHT of men tot de

gedupeerde ouders behoort

Rondvraag6

Sluiting7
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Bestuurlijk Bijpraten VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
22 april 17 00 17 30 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
MinisterSZW vz

Minister RB

Staatssecretaris Toeslaqen Douane

10 2 e

Samenwerking Rijk gemeenten10 2 6

Verhinderd Minister BZK

Deelnemers VNG

10 2 6 Wethouder gemeente Dordrecht en

I Wethouder gemeente Amsterdam en

10 2 6 |VMG
senior beleidsadviseur VNG

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Opening en mededelingen
• Minister BZK is verhinderd vanwege verplichtingen in de Tweede Kamer

• De Staatssecretaris Toeslagen Douane geeft een toelichting op de geconstateerde fout bij de

uitvoering van de 30 000 euro regeling
• Om moment van dit bestuurlijk bijpraten vindt ook een technische briefing met de Tweede

Kamer piaats over de hersteloperatie Naar verwachting eind mei is er een commissiedebat

2 Verslag Bestuurlijk bijpraten 8 april 2021

Met verslag wordt vastgesteld

Naar aanleiding van

De minister van SZW informeert naar de laatste stand van zaken van het memo van de VNG De

VNG heeft aangegeven dat dit even in de wacht was gezet geiet op het verloop van het proces rond

de WSNP MSNP opiossingi Dit proces veriiep onder stoom en kokend water Terugblikkend op het

proces rond de totstandkoming van de opiossing voor ouders in de Msnp en Wsnp benadrukt de

VNG dat het belangrijk is dat de besluiten binnen de afgesproken governance genomen worden

Overigens is de VNG blij met de aangedragen opiossingsrichting De Staatssecretaris Toeslagen
Douane bevestigt het belang om de governance te respecteren Zij zou het graag direct willen

horen als iets niet lekker ioopt Zij is altijd bereid om een extra gesprek in te iassen als dat nodig
IS

Het memo zai het volgende Bestuurlijk Overieg gedeeid worden

Afspraak

Ook Quist onder druk respecteren we de governance en kunnen desgewenst extra overleggen
worden ingeiast

3 Stand van zaken hersteloperatie UHT

De Staatssecretaris Toeslagen Douane geeft een toelichting op de stand van zaken van de

Catshuisregeling aan de hand van een bijgevoegd dashboard Naar verwachting worden ca 11 000

mensen voor 1 mei uitbetaald Bij een substantieel deel van de mensen die zich hebben gemeld
voor 15 februari ziet UHT geen aanwijzing voor uitbetaling Uit analyse van UHT blijkt dat dit

verschillende achtergronden heeft bijvoorbeeld men heeft problematiek met zorg of huurtoeslag
men heeft om andere redenen in het verleden kinderopvangtoeslag terugbetaald men heeft geen

kinderopvangtoeslag aangevraagd Met oog op zorgvuldigheid ontvangen deze mensen een

integrale beoordeling om toch nog een recht op 30 000 euro vastte stellen
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In reactie merkt de VNG op het verstandig te vinden mensen niet uit te betalen die geen recht

hebben De VNG zou graag de gegevens ontvangen van de mensen die zijn afgewezen omdat

gemeenten contact opnemen met mensen die zich hebben gemeld De Staatssecretaris Toeslagen
Douane is het daarmee eens en geeft aan de gegevensdeling graag volgende week terug te

willen laten komen in het bestuurlijkoverleg Dit onderwerp komt aanstaande woensdag ook terug
in de stuurgroep

4 Stand van zaken ondersteuning door gemeenten

De VNG geeft een toelichting op de ervaringen van gemeenten met het contact met gedupeerde
ouders Er doen zich compiexe situaties voor waarbij gemeenten afwegingen maken De

Staatssecretaris herkent dit en verwijst naar haar recente werkbezoek aan Almere Zij heeft kennis

kunnen nemen van de compiexiteit en de ondersteuning door gemeenten Dat gaf veei inzicht Zij

vraagt de VNG of het mogeiijk is actief ervaringen te delen met de Stuurgroep De VNG zai het

Steunpuntvragen hierin te voorzien

Afspraak

VNG informeert de stuurgroep periodiek over de ervaringen van gemeenten met de contacten met

gedupeerde ouders en de casuistiek die zich daarbij voordoet

De VNG vraagt aandacht voor mensen die recent de Wsnp hebben verlaten maar geen schone iei

hebben De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht toe dat uitgangspunt is dat zij voor alle

ouders zoveel mogeiijk de schulden opiost dus ook voor deze ouders Daarzijn in de MCTH

afspraken overgemaakt

5 Stand van zaken schuldenaanpak
In de afgelopen weken is een opiossing gevonden waardoor gedupeerde ouders in de Wsnp en

Msnp uitbetaald kunnen worden Die voorziet in een garantstelling door het Rijk dat het Rijk

volledig de private schulden overneemt van deze ouders Die garantstelling moet worden voorzien

van een juridische grondslag De minister voor Rechtsbescherming benadrukt het belang om zo

spoedig mogeiijk in deze juridische grondslag te voorzien

De Staatssecretaris Toeslagen Douane geeft aan blij te zijn met de gevonden opiossing en

bedankt alle aanwezigen voor hun inzet om dit mogelijkte maken Zij bevestigt het belang om snel

in de juridische grondslag te voorzien De VNG vraagt aandacht voor de gegevensdeling met

gemeenten van mensen in de Msnp die krijgen uitbetaald en vraagt om alles op alles te zetten om

deze gegevens spoedig met de gemeenten te delen

Ter Toelichting
Het Rijk heeft zich garant gesteld dat het alle bestaande resterende private schulden van

gedupeerde ouders in de Wsnp en Msnp volledig compenseert Door die garantstelling kan

Toeslagen het compensatiebedrag aan deze gedupeerden uitbetalen vooruitlopend op het

uitbetalen van de verificatielijstaan de Wsnp bewindvoerders en het betalen van de Msnp
schulden

Voor het uitbetalen door het Rijk van de schulden aan de bewindvoerder is een juridische grondslag
vereist Deze grondslag moetzo snel als mogeiijk tot stand worden gebracht zodat de

bewindvoerder daadwerkelijk betaald kan worden en het wsnp traject door de rechter kan worden

beeindigdi Wanneer er geen tijdige betaling voIgt neemt de kans toe dat de bewindvoerder al dan

niet in opdracht van de rechter de 30k gebruikt voor het Wsnp traject zoals ook juridisch eigenlijk

verplicht is

Rondvraag
Het volgend bestuurlijk overleg is 30 april van 15 00 15 45 uur

6

Sluiting7
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Bestuurlijk Overleg VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
30 april 15 00 15 45 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Minister RB

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 e

Deelnemers VNG

Wethouder gemeente Dordrecht en|
~

IWethouder gemeente Amsterdam enf

I VNG

] senior beleidsadviseur VNG

10 2 e10 2 e

10 2 6 10 2 e

10 2 6

10 2 6

Samenwerking Rijk gemeenten versiag10 2 6

Opening en mededelingen1

De Staatssecretaris Toeslagen Douane geeft een toelichting op de stand van de uitvoering van de

Catshuisregeling Zij wil de TK daar vandaag na afloop van dit BestuurlijkOverleg ook over

informeren De VNG geeft nog enkele suggesties mee die zien op de verwachtingen die worden

gewekt en de mate van concreetheid van de afspraken over gegevensuitwisseiing in de Msnp NB

deze opmerkingen waren eerder ambtelijk al doorgegeven en zijn verwerkt

2 Versiag 22 april

VNG merkt op de discussie te missen in het versiag die is gevoerd over de toereikendheid van de

garantsteiiing voor de uitbetaiing van de 30 000 euro aan gedupeerde ouders in de Wsnp
Voor het overige virordt het versiag vastgesteld

Schuldenaanpak3

De minister van RB biikt terug op het bestuuriijk bijpraten van vorige vireek en de verwarring die

mogelijk is ontstaan over de opiossing voor ouders in de Wsnp Hij geeft aan dat geregeid is dat

het geid materieel overgemaakt kan worden aan de ouders in de Wsnp Daarnaast is het nodig om

dit formeei te regelen Daarvoor moet er een juridische grondsiag komen Daarin iijkt te kunnen

voorzien door middel van een Beleidsbesiuit vanuit het ministerie van Financien datinjuni van

kracht kan worden De aanwezigen bij het BO merken naar aanleiding hiervan op dat het fijn is dat

op deze korte termijn in een grondsiag is voorzien waarna de bewindvoerders uitbetaaid kunnen

worden en de Wsnp voor de desbetreffende ouders kan worden ontbonden

De VNG vraagt of het mogeiijk is om hierop vooruitlopend de Wsnp al beeindigd kan worden

kunnen mensen er zelf uitstappen De minister van RB kan zich deze vraag voorstellen maar vindt

dit risicovol De rechter moet de Wsnp ontbinden de Msnp is minnelijk daar kan men wei

uitstappen

De VNG dingt aan op snelle duideiijkheid over de private schuiden Deze schuiden mogen niet bij
de ouders terechtkomen Is het niet onvermijdelijkdat het Rijk aiie kosten betaalt De minister van

SZW en de staatssecretaris Toeslagen en Douane geven een toelichting op de gesprekken met de
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koepels van private schuldeisers Zij onderschrijven de oproep van de VNG om ouders snel

duidelijkheid te geven In de week van 10 mei vindt er nog een bestuurlijk gesprek plaats vanuit

de inzet snel daarna conclusies te kunnen trekken De planning is om in ieder geval voor het AO

van 27 mei de afspraken op hoofdlijnen gereed te hebben

4 Gegevensdeling

Dit onderwerp is voor de VNG urgent Het machtigingsbeslut biedt een tijdelijke basis maar dat

moet structureel goed geregeld worden VNG wil snel een wettelijke grondslag voor de

gegevensdeling In de ambtelijke discussie hierover wordt veel gekeken naar de

uitvoeringsconsequenties voor UHT en minder naar de uitvoeringsconsequenties voor gemeenten
aldus de VNG Een voorbeeld is de discussie rond gegevensdeling van gedupeerde ouders in de

Msnp kunnen er lijsten van ouders worden gedeeld met de gemeenten DG Toeslagen licht toe dat

dit intensief bekeken is en gewisseld metde VNG De doelbinding om lijsten met persoonsgegevens

met gemeenten organisaties te delen is onvoldoende aanwezig individuele gegevens kunnen wel

met individuele schuldhulpverleners worden gedeeld die aan de lat staan voor het ondernemen

van actie en dat gebeurt ook De schuldhulpverleners van gedupeerde ouders in de Msnp die bij
UHT bekend zijn worden allemaal gebeld en zij ontvangen ook per individuele gedupeerde een brief

die op 7 mei op de mat valt

De minister van BZK vult aan dat wetgeving een lange doorlooptijd kent en dat het daarom goed is

zoals in de beslispunten wordt voorgesteld om parallel met de AP te bezien wat de mogelijkheden
zijn om de gegevensuitwisseling goed te borgen

De VNG roept op tot maximale urgentie en creativiteit en dit onderwerp in de Stuurgroep terug te

laten komen Dit onderwerp kan benoemd worden in de MCTH en komt terug tijdens het volgende
Bestuurlijk Overleg op 21 mei NB dit overleg wordt verplaatst naar waarschijnlijk26 mei

Afspraak

VNG en Toeslagen maken een afspraak met de AP om te bespreken wat alternatieven zijn voor het

machtigingsbesluit Parallel aan het gesprek met het AP worden de mogelijkheid bekeken om alle

gegevensuitwisselingen wettelijk te regelen In de MCTH wordt de tussenstand benoemd en op het

volgende BO wordt de voortgang besproken

5 Ondersteuning door gemeenten

De VNG licht toe dat gemeenten te maken hebben met ingewikkelde casuistiek Daarbij speelt de

vraag tot hoe ver de ondersteuning van gemeenten reikt bijvoorbeeld ten aanzien van het

inrichten van een huis De VNG vraagt of dit een volgende keer bestuurlijk besproken kan worden

Hiermee wordt ingestemd

De staatssecretaris Toeslagen en Douane merkt naar aanleiding van de voortgangsnotitie op of de

gegevens verrijkt kunnen worden met statistische informatie Hoeveel ouders zijn door gemeenten
bereikt lukt het mensen te bereiken en waar loopt men tegen aan Zij ziet in de praktijk grote
verschillen tussen gemeenten Kan de VNG dit toelichten De VNG kan zich erin vinden de notitie

met deze gegevens aan te vullen en als dat nog niet mogelijk is in de MCTH van 11 mei hierop een

mondelinge toelichting te geven

Afspraak
• Volgend BO bespreken ingewikkelde casuistiek op basis van voorstel van de VNG

• VNG verrijkt voortgangsnotitie MCTH met statistische informatie over het bereik van ouders

met duiding Als dat niet lukt geeft VNG een mondelinge toelichting in de MCTH

6 Voortgang Herstel Toeslagen

De staatssecretaris Toeslagen en Douane geeft een korte toelichting op de voortgang zoals ook

verwoord in de brief die vandaag naar de TK wordt verzonden

7 Rondvraag en sluiting
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Bestuurlijk Bijpraten VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
28 mei 10 00 10 30 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Minister RB

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 6

Deelnemers VNG

Wethouder gemeente Dordrecht en

I Wethouder gemeente Amsterdam en[
IVNG

10 2 e10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

} VNG10 2 6

Programmamanager Samenwerking Rijk gemeenten versiag

1 Opening en mededelingen

De staatssecretaris Toesiagen Douane blikt terug op het commissiedebat van 27 mei Zij geeft
aan dat er nog enkele technische briefings verzorgd zullen worden

Het versiag wordt vastgesteld

2 Belangrijke tliema s en planning komende periode

Ter bespreking ligt een overzicht van thema s voor \waarover voor de zomer besluitvorming wordt

voorgesteld De VNG vraagt zich af of dit voor alle thema s haalbaar is De drie thema s ex

partnerregeling kindregeling en niet KOT zijn nooit eerder bestuuriijk besproken De VNG merkt

op dat het belangrijk is een reaiistische tijdsplanning te maken Voor de zomer moet er wel

helderheid zijn over de schuldenaanpak De VNG constateert dat de samenwerking op de thema s

goed gaat en dat er bij gegevensverstrekking goede stappen zijn gezet De VNG heeftzorgen bij
het proces rond de kindregeiing en vraagt om dit ambtelijk goed strak te trekken

De staatssecretaris Toesiagen Douane licht toe dat zij het beiangrijk vindt dat er op deze

thema s waaronder de compensatie van ex partners voor de zomer duidelijkheid wordt gegeven

Dat is belangrijk voor de ouders en ook de TK heeft daarom gevraagd Zij zou dan graag de

beleidsmatige keuzes willen presenteren voor de uitwerking kunnen we meer tijd nemen De VNG

merkt op dat de bereidheid er is om dit te halen maar 15 juni de MCTH is wel heel snel De VNG

is bereid om in de tussentijd snel bestuurlijk te schakeien

De minister RB biedt aan mee te denken met de verschillende regelingen met het oog op de

verhouding tot andere schade en compensatieregelingen

De minister van BZK conciudeert dat we gezameniijk werken aan de diverse thema s en gaan

ervaren of het wel of niet realistisch is vanuit de ambitie de voorgesteide planning te haien Het is

belangrijk dat eventueie diiemma s dan ook snel bestuurlijk worden gemaakt Dat vraagt dat we

snel weer bestuurlijk gaan overieggen over de lastige punten

Stand van zaken ondersteuning door gemeenten

Bijgevoegd is een notitie van de VNG over diiemma s in de uitvoering en een voorstei voor een

afwegingskader De VNG licht de ingebrachte notitie toe Gemeenten spannen zich in om ouders te

3
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ondersteunen maar lopen tegen wachtlijsten in de GGZ en jeugdzorg aan en een gebrek aan

woningen Daarhebben gemeenten weinig invioed op Gemeenten moeten daarbij afwegingen
maken zoals in de notitie geschetst De VNG vraagt of het kabinet de voorgestelde lijn deelt

De minister van BZK geeft aan zich hier goed in te kunnen vinden Gemeenten kunnen het beste

de afweging maken op basis van maatwerk De staatssecretaris Toeslagen Douane sluitzich bij
de basisafspraak aan dat gemeenten het beste kunnen beoordelen wat nodig is en daarvoor de

expertise heeft Daarbij kan zij zich voorstellen dat in gevai van schrijnende situaties eventueel een

privaathuis wordt gehuurd of vrijgevestigde psychologen \Aforden ingezet

In de notitie wordt aandacht gevraagd voor het gesprek met zorgverzekeraars De staatssecretaris

Toesiagen Douane iicht toe dat de minister van SZW en zij met de zorgverzekeraars hebben

gesproken vanuit het perspectief dat gedupeerde ouders snel aanvullend verzekerd kunnen

worden Het voorstei van de VNG siuit daarop aan

4 Rondvraag

Sluiting5
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Bestuurlijk Overleg VNG Rijk over hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
4 juni 9 45 10 30 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Minister RB

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 e

Deelnemers VNG

10 2 e
] Wethouder gemeente Dordrecht en

^Wethouder gemeente Amsterdam en|
^VNG

ni 10 2 6 I VNG

10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 6

[ 10 2 6

VNG10 2 6

10 2 6 Samenwerking Rijk gemeenten versiag

1 Opening en mededelingen

2 Versiag Bestuurlijk bijpraten 28 mei 2021

Met versiag wordt vastgesteld

Ex partne rregel i ng3

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht het voorstel voor de ex partnerregeling toe waarin

de conclusies van de Stuurgroep zijn verwerkt

De minister van SZW merkt op dat er dilemma s zijn zoais de afbakening van de doelgroep en

vragen bij de uitvoerbaarheid Hij stelt voor de richting van het voorstel aan de Tweede Kamerte

communiceren inclusief het forfaitaire bedrag en de dilemma s het voorbehoud te maken voor een

uitvoeringstoets en vervolgens daarover met de TK in gesprek te gaan

De minister voor RB begrijpt dat er ook met de ex partners moet worden meegedacht Hij vindt het

voorstel lastig gezien de diversiteit aan mensen dat hiermee te maken heeft Het voorstel bestaat

uit een stapeling van elementen brede ondersteuning schuldenaanpak financiele compensatie

hetgeen in zijn totaliteit fors uitpakt Hij vraagtzich af of financiele compensatie zou kunnen

volstaan

De VNG uit waardering voor het ambtelijke werk dat is verzet ziet ook de dilemma s en sluit zich

aan bij de opmerkingen die daarover door de bewindslieden van SZW en RB zijn gemaakt Ook bij
dit voorstel is de uitlegbaarheid uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid ontzettend belangrijk

Belangrijke aandachtspunten zijn of het voorstel juridisch standhoudt en wat de consequenties zijn

van de dilemma s bij dit voorstel

De Staatssecretaris Toeslagen Douane herkent dat er dilemma s zijn Uiteindelijk zullen we alles

afwegende een politiek besluit moeten nemen Uiteraard kan nog een keer naar de juridische
houdbaarheid en uitvoerbaarheid gekeken worden maar beide punten zijn in het voortraject

uitgebreid besproken
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De minister van BZK concludeert dat aan de ACTH wordt meegegeven dat het belangrijk is de TK

mee te nemen in de dilemma s bij het voorliggende voorstel zoals de stapeling van de

componenten van de ex partnerregeling evenals het voorbehoud van een U toets waarbij we

streven naar besluitvorming in de MCTH van 15 juni

De VNG geeft aan dat dit voorstel voor het eerst op het Bestuurlijke Overleg wordt besproken en

vindt dit tijdpad optimistisch en vraagt zich af of we tot een beter besluit en zorgvuldige regeling
kunnen komen als we het vraagstuk over de zomer tillen De minister van BZK merkt op dat het

wenselijk is voor de zomer aan de TK over de richting te communiceren met meegeven van de

dilemma s en het voorbehoud van u toets De minister van SZW sluit zich hierbij aan Daarmee

bouwen we een tussenstap in en werken we aan een stapsgewijze aanpak De Staatssecretaris

Toeslagen Douane geeft aan dat er ook nog een technische briefing wordt verzorgd aan de TK

4 Kindregeling

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht het voorstel voor de kindregeling toe zoals

uitgewerkt door het kindpanel Ze benadrukt daarbij dat dit alleen nog ziet op een financiele

regeling en dat de kinderen ook nog zullen adviseren over de inbedding daarvan in een breder

programme

De minister voor RB constateert dat er sprake is van een royale regeling 10 2 g

10 2 g
10 2 g

De VNG wil graag stapsgewijs de richting bepalen en uitwerken Volgens de VNG ligt er nog geen

volledige kindregeling alleen het financiele aspect De VNG vraagt zich af of het voorstel van het

kindpanel effectief is en een opiossing voor de problemen waar de kinderen mee te maken hebben

Het is belangrijk de TK mee te nemen in de dilemma s en de consequenties Ook hier moet weer

goed gekeken worden naar de uitlegbaarheid uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid

De minister van BZK stelt voor deze dilemma s mee te nemen naar de ACTH en MCTH Gezien het

gevoigde proces met een advies vanuit kinderen dat ook met de Kamer gedeeld zal moeten

worden zal in de MCTH tenminste de kabinetsappreciatie van dit advies moeten worden

besproken

Private en informele scfiuldenaanpak5

De Staatssecretaris Toeslagen a Douane licht het voorliggende stuk toe evenals het advies van de

Stuurgroep Zij wil ten aanzien van het advies m b t de niet opeisbare consumptleve kredieten en

de Informele schulden kiezen voor het alternatief namelijk consumptleve kredieten worden

meegenomen als ze gebruikt zijn om een KOT schuld af te betalen respectievelijk informele

leningen worden meegenomen als ze gebruikt zijn om een KOT schuld afte betalen

De VNG merkt op dat er in de schuldenaanpak grote stappen zijn gezet en dat de goede dingen

gebeuren Volgens de VNG heeft dit prioriteit en moet er snel duidelijkheid over komen Het moet

mogelijk zijn alle besluiten voor de zomer te hebben genomen

6 Niet KOT

Het bestuurlijk overleg neemt kennis van het advies van de Stuurgroep gericht op een

gezamenlijke inzet om voor de VGR van 22 juni de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en ter

bespreking aan de Kamer voor te leggen Daarvoor vindt begin volgende week verdiepende

ambtelijke afstemming plaats De minister van BZK stelt voor eind volgende week opnieuw een

bestuurlijk overleg te houden waar op dit onderwerp terug kan worden gekomen
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7 Actualiteiten schuldenaanpak ondersteuning door gemeenten en uitvoering door

UHT

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het herstel De Staatssecretaris Toeslagen Douane

vraagt of het mogelijk is voor de VNG om meer inzicht te geven in de ondersteuning die de

gemeenten bieden Hoeveel mensen hebben behoefte aan ondersteuning waar bestaatdie

behoefte uit wat zijn diiemma s Zij constateert dat de Tweede Kamerook deze behoefte heeft

De VNG geeft aan van harte bereid te zijn dit inzicht te bieden

8 Rondvraag

Aamwezigen stemmen in om eind volgende \week opnieuw bestuuriijk bijeen te komen in

aansluiting op hetgeen vandaag is besproken

9 Sluiting
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Bestuurlijk Overleg VNG Rijk over hersteloperatie Toeslagen
11 juni 15 30 16 30 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Minister RB tot 15 45 uur

Minister voor Medische Zorg
Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 6

Deelnemers VNG

Wethouder gemeente Amsterdam en

VNG

10 2 6 10 2 8

10 2 8 10 2 6

VNG10 2 8

]VNG10 2 6

} VNG10 2 6

Samenwerking Rijk gemeenten verslag10 2 6

1 Opening en mededelingen

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht de context van de bespreking toe Een optimale

opiossing is er niet uiteindeiijk zal er wel een weging gemaakt moeten worden Ouders en de

Tweede Kamer vragen daar ook om Met is belangrijk de variatie en diiemma s transparent te

maken en de voorsteilen te voorzien van uitvoeringstoetsen Zij spreekt de hoop uit gezameniijk
tot een richting te komen waarover met de TK in gesprek kan worden gegaan evenals over de

diiemma s en andere opties waarna een besiuit genomen kan worden

De minister van BZK sluit hierop aan en vraagt ten behoeve van de MCTH niet alleen de

afzonderiijke onderdeien te bespreken maar ook het totaie beeid

De minister RB spreekt zijn waardering uit voor het ambteiijke voorwerk maar voelt ongemak bij
de iosse eindjes Hij vraagt zich af of het ook mogeiijk is om de hoofdiijnen te presenteren Hij kan

zich vinden in de toeiichting van de Staatssecretaris Toesiagen St Douane presenteren van een

richting ais dat niet mogeiijk is de open einden en de diiemma s schetsen Ais we te snel gaan is

hij bevreesd dat we verwachtingen niet waar kunnen maken De minister van BZK siuit zich hierbij
aan

De VNG geeft aan zich over alie onderdeien van de agenda behalve de private schulden grote

zorgen te maken De VNG pleit voor een hardheidsclausuie op de verschiiiende onderdeien De

VNG kan zich erin vinden om de richting te schetsen en de diiemma s maar de vraag is wat dan

wordt gepresenteerd Verwachtingenmanagement is beiangrijk het moet niet zo zijn dat ais een

richting wordt aangekondigd je er niet meer onderuit kan

2 Verslag Bestuurlijk Overleg 4 juni 2021

Het verslag wordt vastgesteld

3 Niet KOT zorgtoeslag huurtoeslag en kindgebonden budget]
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De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht het voorstel en de beslispunten toe De minister

voor MZ realiseertzich dat het een ruimhartige regeling is maar kiest ervoor mogelijk een klein

groepje mensen extra mee te netnen die geen recht heeftals daartnee wordt voorkomen dat we

mensen uitsiuiten die er wei recht op hebben

Vws SZW 3 V BZK

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord1

Een

compensatieregeiing
voor zowel

gedupeerden van

vooringenomen
handelen als van 0 GS

Akkoord met

nog kijken
weik

Akkoord Akkoord met

verder uitwerken

Akkoord2

Compensatieregeiing in

de vorm van een

procentuele

teqemoetkominq

3 Akkoord 2c Akkoord mits

voidoende is

gewaarborgd dat

mensen toegang

hebben

Drempeibedrag voor

compensatieregeiing
en zo ja waar gaat uw

voorkeur naar uit

Akkoord Geen

verrekening
met KOT

anders tart je

de gedachte
achter de 30k

Akkoord

Geen

verrekening
met KOT

Akkoord kan ook

meevoeien met

BZK

4 Niet Kot en Kot ios

van eikaar zien

De compensatie niet

KOT en KOT worden

dan twee losstaande

regelingen

Steit hier

vragen bij Ais

mensen

schuidenvrij

zijn en 30k

ontvangen is

het dan nodig
om ook niet

Kot te

compenseren

Ja dubbeiingen
toestaan mede

vanuit

uitvoerbaarheid

Dit als dilemma

presenteren

Akkoord5 Ja

Stapeling van

HT ZT KGB

tegemoetkomingen
toestaan

dubbeiingen
toestaan

6 Geen aanvullende

regelingen

akkoord Akkoord

7 Regeling voor

gedupeerden in

schrijnende situaties

AkkoordLastig voor

zorgtoeslag
Eens met

hardheids

clausule

De VNG merkt op dat de afweging vooral aan het Rijk is De VNG maakt zich wel zorgen de

consequenties van het voorstel zijn niet duidelijk Wat zijn de effecten en wat betekent het voorstel

in de stapeling

De Staatssecretaris Toeslagen Douane constateert dat de bewindslieden op een aantal

onderdelen kiezen voor dezelfde route zoals het werken met een percentage Zij heeft vanuit

uitvoeringsperspectief voorkeur voor het hogere percentage Het drempeibedrag zouden we nog

open kunnen laten of aansluiten bij het voorstel van de minister van SZW Er is sprake van

stapeling maar mensen kunnen ook dubbel gedupeerd zijn De dilemma s kunnen we transparent

maken voor de Tweede Kamer
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4 Kinderen en jongeren leven op de rit

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht het voorstel toe Zij stelt voorom voorde

financiele compensatie een staffeling naar leeftijd te hanteren uitgaande van een gemiddeld

bedrag van 5 000 euro variant 2

J V en de minister voor MZ hebben een voorkeur voor optie 1 maximaal 5000 euro

3 V wijst erop dat minderjarige kinderen niet zelfstandig over het geld kunnen beschikken Dit is

een juridische complicatie bij het voorstel

De minister van BZK hecht eraan te presenteren dat het voorstel niet alleen bestaat uit financiele

compensatie maar dat dit is ingebed in brede ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben

De VNG vindt het belangrijk de dilemma s te benoemen en heeft grote moeite met het voorstel Er

dient verdere uitwerking plaats te vinden voordat besloten kan wforden De Staatssecretaris

Toeslagen Douane geeft aan dat de dilemma s aan de Tweede Kamer zullen worden

gepresenteerd

5 Contouren regeling private schulden

De minister voor MZ kan zich vinden in het voorstel van de staatssecretaris maar ziet dilemma s

in de uitvoering Zij vindt de uitvoerbaarheid van het geheel een belangrijk thema

Naar aanleiding van een opmerking van de minister van SZW over overcompensatie geeft de

Staatssecretaris Toeslagen Douane aan dat zij niet zonder meer alle consumptieve kredieten

en informele schulden mee wil nemen in de schuldenaanpak Er moet wel een relatie liggen met de

problematiek van de kinderopvangtoeslag Dit kan w at meer worden uitgewerkt
Voor de VNG heeft de schuldenaanpak de eerste prioriteit De VNG stemt in met verdere

uitwerking en een hardheidsclausule

6 Ex partnerregeling

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht haar voorstel voorde ex partnerregeling toe De

minister voor MZ kan zich hierin vinden J V vindt dat het voorstel nog verder uitgewerkt moet

worden De VNG vraagt aandacht voor de dilemma s die in de communicatie naar de Tweede

Kamer meegenomen moeten worden De VNG is geen voorstander van een forfaitair bedrag van

10 000 euro

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht toe dat als we kiezen voor een individuele

beoordeling in plaats van voor een forfaitair bedrag dit uitvoeringstechnisch erg ingewikkeld
wordt

7 Rondvraag

De minister van SZW geeft in algemene zin aan dat de onderwerpen die we vandaag bespreken

toevoegingen zijn aan de compensatieregeling voor de ouders We willen op deze onderdelen

richting geven en verdere uitwerking is nodig Hij kan zich vinden in het standpunt van de VNG dat

we geen fuik moeten presenteren waar we niet meer uitkomen Hij stelt voorom in de MCTH van

15 juni de richting van de vraagstukken op een hoger abstractieniveau te bespreken en welke

disclaimers we melden De minister van BZK sluit zich daarbij aan Zij vraagt daartoe om een

beknopter stuk waarin de vraagstukken in samenhang worden gepresenteerd De VNG vraagt om

daarbij de stapeling inzichtelijk te maken

8 Sluiting
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Bestuurlijk Bijpraten VNG Rijk over hersteloperatie Toeslagen
IS juni 9 00 9 30 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister SZW

Staatssecretaris Toeslagen Douane

I0 2 e

Deelnemers VNG
10 2 e] Wethouder gemeente Dordrecht en

t Wethouder gemeente Amsterdam en[
I 10 2 e |VNG

10 2 e

10 2 6 10 2 6

10 2 6
VNG

Samenwerking Rijk gemeenten verslag10 2 0

De Staatssecretaris Toeslagen Douane lichtde context van dit bestuurlijk bijpraten toe en

biikt terug op de MCTH van 15 juni Er zijn interdepartementaal en interbestuurlijk grote stappen

gezet om te komen tot een gezameniijke denkrichting met betrekking tot de schuidenaanpak de

kindregeiing het herstei van ex partners en de overige herstelregelingen Zij constateertdat er

diiemma s zijn die in de conceptbrief uiteen worden gezet Het gesprek gaat in het bijzonder over

de compensatie aan ex partners De VNG heeft voorgesteld ex partners in aanmerking te laten

komen voor de schuidenaanpak evenais de nieuwe partner van de ex partner en de ex partner

toegang te geven tot brede ondersteuning door gemeenten een generiek forfaitair bedrag gaat de

VNG een stap te ver Hier speelt het dilemma maatwerk vs snelheid en duidelijkheid naar de ouder

uitvoerbaarheid De Staatssecretaris Toeslagen Douane wil dit bestuurlijk bijpraten benutten om

te bespreken waarwe nu staan en hoe we verder kunnen Zij vindt het beiangrijkom het voorstel

van de VNG op te nemen in de brief aan de TK zodat dit meegewogen kan worden in het debat

De VNG geeft aan dat er na de MCTH nog ambtelijk overleg is geweest over een alternatief voor de

generieke compensatie aan ex partners 10 2 e iichtdit mogelijke alternatief toe Gemeenten

hebben contact met ex partners in verband met hun rol in de schuidenaanpak en de brede

ondersteuning Gemeenten krijgen in deze variant de discretionaire bevoegdheid om aan UHT te

adviseren om in geval van schrijnendheid een financieie compensatie toe te kennen 10 2 e | vraaqt
of de VNG een inschatting kan maken of deze variant voor gemeenten uitvoerbaar is

De VNG kan zich voorsteilen dat dit kan werken maar vraagt zich af of deze variant in de brief

geschetst moet worden Er ligt immers een duidelijke voorkeur van het kabinet en de verwachting
dat de Tweede Kamer ruimhartig wil zijn Daarnaast betekent deze variant veei voor de uitvoering
door gemeenten
De VNG vraagt of in de voorgesteide variant van het kabinet de commissie werkelijke schade ook

een roi heeft Daarnaast steit de VNG er prijs op ais in de uitvoeringstoets ook aandacht is voor de

samensteiling van de doelgroep van ex partners en hun probiematiek

De Staatssecretaris Toeslagen Douane zou graag beide varianten in de brief wilien opnemen

omdat dit het diiemma illustreert De VNG kan zich dit voorsteilen maar zou dit dan niet wilien

presenteren als een voorkeursvariantvan het kabinet respectievelijkvoorkeursvariantVNG De

varianten zouden neutraal moeten worden gepresenteerd waarna het kabinet een richting kan

aangeven

De minister van SZW biikt terug op de MCTH en constateert dater overeenstemming is over de

schuidenaanpak en de richting van de Kindregeiing Bij de ex partner is er het dilemma van
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maatwerk vs de gewenste snelheid om mensen duidelijkheid te geven Het kabinet neigt naarde

variant van een forfaitair bedrag Het is goed om ookeen alternatieve variant te presenteren

gegeven het dilemma

De VNG geeft aan dat de brief is verbeterd en heeft nog een paar kieine suggesties De VNG kan

zich vinden in de voorgestelde passage op pagina 1 over de bestuuriiike verhoudingen De VNG

kan zich erin vinden om de variant die is toegelicht door I0 2 e als neutraie variant op te nemen in

de brief Het kabinet kan vervolgens richting geven

De minister van SZW concludeert dat het belangrijk is het diiemma maatwerk vs snelheid

expiiciet neer te leggen in de brief en dat we vervoigens de twee varianten schetsen De

Staatssecretaris Toeslagen Douane nodigt de VNG uit zinnen aan te ieveren voor de

maatwerkvariant en in aigemene zin Zij constateertdat de VNG een betere uitwerking beter had

gevonden De brief wordt nog een keer met de VNG afgestemd alvorens te verzenden aan de TK

voorzien 22 juni
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Bestuurlijk Overleg VNG Rijk over hersteloperatie Toeslagen
28 juni 11 00 11 30 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Staatssecretaris Toeslagen Douane

10 2 e

verslag10 2 6

Deelnemers VNG

Wethouder gemeente Amsterdam

VNG

10 2 6 10 2 e

10 2 e

VNG10 2 6

VNG10 2 6

1 Opening en mededelingen

De minister van BZK vindt het belangrijk om aan het eind van dit overleg de gezamenlijke

richting in de hersteloperatie vastte stelien Dit mede naar aanleidingi van de VNG brief Zet beiang
van zwraar gedupeerde gezinnen voorop van 25 juni

De Staatssecretaris Toeslagen Douane meldt dat vanmiddag in de Kamerde aanvuliende

begrotingen ISBs \Aforden besproken Daarnaast geeft ze aan dat ze inhoudeiijke vragen heeft

over de brief van de VNG Het is beiangrijk om deze in dit overieg te bespreken i v m het overleg
in de Kamer

2 Verslagen Bestuurlijk overleg 11 juni en Bestuurlijk bijpraten 18 juni 2021

De verslagen worden vastgesteld

3 Verzamelwet hersteloperatie Toeslagen

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht de verzamel\Afet kort toe

10 2 6

stilgestaan en dat er procesatspraken zijn gemaakt om een aantal zaken nog uit te zoeken De

minister van BZK geeft aan dat de codrdinatie aan Rijkszijde vi ordt geregeld

10 2 6

geeft aan dat in de ACTH van 25 juni bij de inhoud is

VNG geeft in reactie hierop aan dat gemeenten inhoudeiijken financieei comfort wiiien De SPUKs

specifieke uitkeringenj voor zowel de financiering van de ondersteuning van de gedupeerde
ouders ais de financiering van de kiwijtscheiding van gemeenteiijke vorderingen moeten snei

\«orden geregeld dit is ook zo in ACTH besproken Gemeenten hebben comfort nodig om aan de

slag te gaan en VNG wil dit comfort kunnen communiceren naar haar leden Ook Staatssecretaris

Toeslagen Douane krijgt signalen van gemeenten dat ze nog niet gaan kiwijtscheiden vanwege

onduidelijkheid over de compensatie Dit wordt onderschreven door de VNG als niet snel duideiijk
is hoe gemeenten worden gecompenseerd dan blijven gemeenten terughoudend in het

kwijtschelden
De minister van BZK meidt dat ieder departement zelf verantwoordelijk is voor het opstelien van

de SPUK voor het kwijtschelden van publieke lasten maar dat deze onderling worden afgestemd
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Staatssecretaris Toeslagen Douane wil graag 1 inhoudelijke duidelijkheid t a v de SPUK s

en dat 2 gemeenten snel beginnen met kwijtschelden

Op de vraag van de minister van BZK of er nog andere zaken aandacht behoeven antwoordt

Staatssecretaris Toeslagen Douane dat dit de belangrijkste punten zijn en dat met name

BZK dit moet uitwerken

De minister van BZK condudeertdat wordt ingestemd met het conceptwetsvoorstel

4 Stand van zaken schulden

Gegevensuitwisseling blijft een belangrijk aandachtspunt zie verder onder agendapunt 5

5 Stand van zaken ondersteuning door gemeenten

De VNG geeft aan dat gegevensuitwfisseling niet goed loopt zowel qua snelheid als qua inhoud

Het onderscheid tussen gedupeerden en niet gedupeerden moet duidelijker Daarnaast is het op

verzoek kunnen delen van gegevens pas in September rond Voor gemeenten geldt hoe eerder

hiermee begonnen kan worden hoe beter

De Staatssecretaris Toeslagen Douane vraagt naar de kern van probleem Alle gegevens

\worden immers gedeeld De VNG beaamt dat er goede procesafspraken zijn gemaakt Deze

\worden echter laat ingevoerd pas in September En gemeenten hebben inderdaad lijsten

ontvangen maar deze bevatten ook niet gedupeerden Voor gemeenten is het belangrijk dat de

basis op orde is en gemeenten de juiste informatie ontvangen

De Staatssecretaris Toeslagen Douane is van mening dat ook niet gedupeerden mogelijke

probiemen hebben dat was juist reden om deze ook te delen met gemeenten De VNG

onderschrijft dit maar wii graag gedupeerden als eerste bellen VNG stelt voor om preciezer de

knelpunten aan te qeven

10 2 « geeft aan dat al bekend is waar de knelpunten
zitten ni het machtiging systeem Hierover zijn afspraken gemaakt om dit per September te

verbeteren en de wens van de VNG om dit zo veel eerder als mogeiijk te regelen is ook duideiijk

De Staatssecretaris Toeslagen Douane heeft evenais de TK behoefte aan terugkoppeling
wat gemeenten precies doen Ze uit haarzorg over het feit dat op dit moment minder dan de heift

van de ouders die zich hebben gemeld door gemeenten is benaderd De Staatssecretaris

Toeslagen Douane kan zich voorstelien dat dit bij grote gemeenten het gevai is maar voor

kieinere gemeenten zou dit toch niet zo moeten zijn Ze vraagt wat de oorzaak hiervan is

VNG meidt dat in sommige gemeenten het aantal groter is dan gedacht VNG ievert hierover nog

data aan De VNG is ook van mening dat het benaderen snei moet gebeuren

De minister van BZK concludeert dat er zowei voor UHT als VNG zaken moeten uitgezocht UHT

kijkt nog naar het verstrekken van gegevens naar gemeenten en de VNG probeert te achterhalen

waarom een groot aantal ouders nog niet is benaderd

6 Stand van zaken uitvoering UHT

De Staatssecretaris Toeslagen Douane geeft aan dat de stand van zaken uitgebreid is

beschreven in de VGR Zo n 20 000 hebben een eerste betaling gekregen van 21 000 is recht op

30 000 euro vastgesteid Van de 42 000 heeft een grote groep zich pas recent gemeld en er komen

nog steeds mensen bij De groep die zich na 15 februari hebben gemeld is nog niet uitbetaaid

De minister van BZK vraagt of er al zicht is hoeveel van deze mensen gedupeerden zijn De

Staatssecretaris Toeslagen Douane geeft aan dat zowel in de groep die zich heeft gemeld
voor als na 15 februari 60 van de mensen gedupeerd zijn

De minister van BZK vindt het aantal hoog het is nog hoger dan gedacht
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De VNG was verrast door de herijking die in de VGR is aangekondigd Dit sluit overigens wel aan

bij de zorgen die de VNG heeft

De Staatssecretaris Toeslagen Douane meldt dat UHT de Catshuisregeling blijft uitvoeren

Daarnaast moet worden nagedacht over segmentatie wie heeft snel uitgebreide hulp nodig en wie

niet Met is belangrijk om bier onderscheid in te maken Ook wordt gedacht over een snellere route

voor mensen die niet gedupeerd blijken Refererend naar de brief van de VNG vraagt de

Staatssecretaris Toeslagen Douane naar de ideeen van de VNG over de rol van gemeenten

bij de hersteloperatie
De VNG heeft zorgen over de grote aantallen en dat dit blijft toenemen ook door nieuwe

regelingen blijft alles in beweging De VNG zoekt naar goede manier otn met deze aantallen om te

gaan Er wordt hard gewerkt bij UHT maar het loopt vast

VNG geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor het opiossen primair bij het Rijk ligt maar dat

gemeenten graag willen helpen in het recht doen en herstel van vertrouwen in de overheid Er

bestaan op dit moment geen specifieke ideeen over bij de VNG maar de VNG is wel bereid te

bespreken hoe we hieruit kunnen komen de herijking moet vooral samen met de VNG

plaatsvinden

De VNG wil nader in gesprek over rollen verwachtingen en het proces van de herijking Zo is de

Schuldenaanpak goed opgelost in de Tweedaagse De Staatssecretaris Toeslagen Douane

vindt het fijn dat de VNG mee wil denken De opiossing is niet snel voorhanden omdat de

problemen taai zijn erzijn veel ouders die veel hulp nodig hebben

De minister van BZK geeft aan dat alle partijen de gedupeerden willen helpen De intentie is er

om dit samen op te lossen We moeten toewerken naar een goed werkend systeem in het najaar

We moeten wel realistisch blijven en het zou helpen als dit besef er ook bij de TK is De VNG

onderschrijftdit
De minister van BZK constateert dat we in volgende overleggen hierop terugkomen

7 Sluiting
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Bestuurlijk Overleg VNG Rijk over hersteloperatie Toeslagen
9 juli 9 00 9 30 uur

Concept verstag

Deelnemers Rijk
Minister BZK vz

Minister SZW

Staatssecretaris Toeslagen St Douane

10 2 S

10 2 e jSamenwerking Rijk gemeenten versiag

Deelnemers VNG

L Wethouder gemeente Dordrecht en

Wethouder gemeente Amsterdam |
“

| 10 2 e |VNG
I 10 2 e I VNG
VNG

10 2 e 10 2 e

10 2 e 10 2 S

10 2 e

1 Opening en mededelingen

De Staatssecretaris Toeslagen Douane bliktterug op het commissiedebatvan 1 juli en de

moties die zijn aangenomen Een verschil met de brief van de staatssecretaris met richtinggevende
voorstellen is dat de Kamer heeft aangegeven het voorstel van de kinderen te wriilen volgen De

Kamer heeft voorts verzochtom de herijking van de uitvoering van de hersteloperatie breed met

eikaar uit te denken

2 Verslag Bestuurlijk overleg 28 juni 2021

Het verslag wordt vastgesteld

3 Stand van zaken uitvoering UHT oa Herijking

De Staatssecretaris Toeslagen Douane licht de het doel en de achtergrond van de herijking
toe Dit is ook uiteengezet in bijgevoegde notitie

Aanleiding is dat de hersteloperatie zelfs bij maximale opschaling nog jaren kan duren met als

gevolg dat gedupeerde mogelijkjaren moet wachten op een integrate beoordeling Dit is niet

wenselijk Het doel van de herijking is het ontwikkelen van de beste aanpak am ouders te hetpen
d m v een breed gedragen en zichtbaar proces met betrokken partijen De beoogde uitkomstvan

het eerste dee van de herijking is het ontwikkelen en selecteren van een beperkt aantal

opiossingen 2 5 om de uitvoering van financleel herstel te versnellen en van emotloneel herstel

te verbeteren Dit kan teiden tot aangepaste processen en of het deels uitbesteden van

bestaande processen van UHT naar andere organisaties Besluitvorming vindt plaats in de

Stuurgroep^ BO en ACTH MCTH De Tweede Kamer nemen we transparent en proactief mee in de

besluitvorming o a door voorkomende dilemma s te delen

De VNG geeft aan dat aanhaken van de VNG niet uitdrukt wat wordt beoogd nameiijk dat we de

herijking samen doen Dit is voor de VNG belangrijk De notitie benoemt goede punten voor de

uitwerking Het tijdpad in het stuk acht de VNG niet realistisch Laten we ons niet vastieggen op de

conciusie dat we in September tot besiuitvorming moeten komen en laten we een realistische

planning maken De analyse van de knelpunten kunnen we wel in de zomer doen De minister

van SZW vindt de aanpak er goed uit zien en hij vindt het belangrijk dat de VNG deelneemt aan

1045443 00013



het proces Hij begrijpt de opmerking van de VNG over het tijdpad en vraagt zich af of begin

September haalbaar is gegeven de zomerperiode

De Staatssecretaris Toeslagen Douane onderschrijft dat we de herijking echt samen

vormgeven het moet een gezamenlijk traject zijn waamnee we een stabiele uitvoering realiseren

We moeten de tijd nemen die nodig is en zij zou graag de komende weken wilien benutten om met

de mensen die niet op vakantie zijn te starten met de analyse en uitwerking

De minister van BZK concludeert dat een realistische planning belangrijk is en dat ondertussen

doorgewerkt kan worden Zij stelt voor in de 2® helft van augustus een bestuurlijk overleg

inplannen om te kijken waar we staan
^

apart bestuurlijk moment te laten zijn daar ook voldoende de tijd voor te nemen en misschien ook

fysiek bijeen te komen Dit voorstel wordt overgenomen

stelt voor dIt een10 2 e

4 Stand van zaken ondersteuning door gemeenten

Spuk ondersteuning gemeenten op de 5 leefgebieden

Spuk s financiering kwijtschelding gemeentelijke vorderingen

De VNG kan zich vinden in de voorgestelde richtingen van de Spuks en dankt de departementen
voor de samenwerking

De gezamenlijkeannotatie voor het BO bevat een overzicht van de acties om gegevensuitwisseling
te verbeteren Over Staatssecretaris Toeslagen Douane constateert naar aanleiding hiervan

dat gemeenten behoefte hebben om lijsten van gedupeerden te kunnen vergelijken met lijsten van

mensen die al bij gemeenten in een traject zitten Zij doet de suggestie aan de VNG om hierover

nog een keer door te praten met de AP

5 Rondvraag

6 Sluiting

De minister van BZK sluit af en wenst iedereen een fijne zomer Alle aanwezigen sluiten zich

daarbij aan
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