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MOTIE vreemd aan de orde van de dag 
 

 
Onderwerp: Medewerking kwijtschelden schulden als gevolg van toeslagenaffaire 

 
De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 15 april 2021  

 
De Raad, 
gehoord de beraadslaging, 
overwegende dat: 
 

1. de slachtoffers van de toeslagenaffaire al heel lang onnodig in financieel ongekend slechte 
omstandigheden verkeren, 

2. dit is veroorzaakt door slechte wetgeving, verkeerde wetstoepassing, ontoereikende rechtspraak 
en het onrechtmatig achterhouden van informatie door de regering, 

3. de slachtoffers, wegens de lange wachttijd op de behandeling van hun dossier, een voorschot 
hebben gekregen van € 30.000 met de kwijtschelding van de schulden bij de rijksbelastingdienst 
en overige rijksdiensten, 

4. deze kwijtschelding essentieel is omdat de gedupeerden als gevolg van het ongekend onrecht de 
schulden bij verheids - en particuliere schuldeisers niet konden en kunnen voldoen en het 
voorschot van € 30.000 daarnaar dreigt te verdwijnen, 

5. de gemeenten zelf beslissen over hun vorderingen en de VNG daarom de gemeenten heeft 
opgeroepen alle schulden en vorderingen van de gedupeerden kwijt te schelden, 

6. de eerste kamer een amendement heeft aangenomen dat er voor zorgt dat alle (ook particuliere) 
schuldeisers gedurende een jaar geen schulden kunnen innen, zodat andere schuldeisers dan de 
gemeente, niet meer tot invordering over kunnen gaan als de gemeente haar vorderingen 
kwijtscheldt, 

7. De VNG in overleg is met de rijksoverheid om de daarmee gepaarde kosten en bijstand te 
compenseren, 

8. De gedupeerde ouders al hun vertrouwen in de overheid maar ook de gemeente kwijt zijn en het 
voor de gemeente een goede eerste stap zou zijn dit vertrouwen te herstellen door nu zo snel 
mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de kwijtschelding van de gemeentelijke schulden zoals 
dat ook reeks in andere gemeenten is gedaan.  

 
van mening dat: 
 
Vlissingen met de andere Walcherse gemeenten en Orionis kan zorgen dat aan deze oproep op korte 
termijn gehoor wordt gegeven,  

 
Verzoekt het college, 
 
Medewerking te verlenen om op zo een kort mogelijke termijn de gemeentelijke vorderingen en 
schulden, ook die bij Orionis liggen van de gedupeerde ouders, kwijt te schelden.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Namens de SP fractie, 
 
Priscilla Kuipers  
Sjaak Rijkse 

  
Toelichting: 
 
De VNG heeft op de buitengewone jaarvergadering van 12 februari 2021 het volgende besluit genomen: 
 
Het VNG bestuur roept de leden op om: 



- Haar beslaglegging en dwanginvordering te stoppen op de gedupeerde ouders van de 
kinderopvangtoeslagaffaire; 
- Haar gemeentelijke vorderingen op de gedupeerde ouders van de 
kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden; 
- Dit te doen op het moment dat er duidelijkheid is over de strategie en het kader van álle 
schulden (welke dan ook) van de gedupeerde ouders. 
 
Het VNG bestuur vraagt de leden ermee in te stemmen dat de VNG: 
- Met het Rijk afspraken maakt over de compensatie aan gemeenten en de 
uitvoeringsvraagstukken (juridisch, operationeel, ICT-technisch, gegevensuitwisseling) die 
aan de kwijtschelding van de gemeentelijke vorderingen ten grondslag liggen. 
 


