
Beantwoording vragen CDA-fractie over agendapunt Zomernota Raadscommissievergadering van: 06 - 09
- 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

We zien dat er een bedrag is opgenomen voor het verbeteren van de 
dienstverlening. In de toelichting lezen wij dat dit te maken heeft met 
toeslagaffaire. Is dit gehele bedrag hiervoor bestemd en zijn er al gelden voor 
gebruikt?

Deze middelen zijn beschikbaar gesteld naar aanleiding van de toeslagenaffaire, maar
niet voor de afwikkeling van de toeslagenaffaire zelf. Het kabinet heeft erkend dat de 
dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities moet verbeteren en dat het 
vertrouwen in de overheid moet worden hersteld. Deze middelen zijn daarom 
beschikbaar gesteld om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Voor deze 
middelen zijn nog geen uitgaven gedaan en plannen voor de inzet van deze middelen 
zijn nog in ontwikkeling.

We ontvangen extra geld vanuit het Rijk voor het aantrekken van 0.5 FTE. Dit blijkt 
een structurele bijdrage te zijn. Kunt u aangeven voor hoeveel jaren dit bedrag is 
toegekend?

Bij structurele middelen gaat het om minimaal 3 jaar. Het Rijk heeft in de meicirculaire
2022 echter geen einddatum aangegeven voor deze extra middelen, waardoor er 
vanuit gegaan kan worden dat deze middelen jaarlijks voor onbepaalde tijd 
beschikbaar worden gesteld.

Een fors bedrag is nodig voor de bezwaar en beroeps en proceskostenvergoeding. 
Tussen haakjes staat dat dit om oude jaren gaat. Dienen deze kosten alleen om 
achterstanden weg te werken?

De kosten zien gedeeltelijk op het wegwerken van achterstanden en gedeeltelijk op de
afhandeling van meer recente bezwaar en beroepsprocedures.
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