Samenleving

•••

t t"

Gemeente Delft

bezoekadres:
Stationsplein 1
2611 BV Delft
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87
t.n.v. gemeente Delft
Behandeld door
Atie Hoekman
Telefoon 06-22999405

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

ahoekman@delft.nl
Internet www .delft.nl

fractie Stadsbelangen Delft

Telefoon 14015

VERZONDEN 1 3 SEP. 2018
Datum

Onderwerp

11-09-2018

beantwoording schriftelijke vragen over belastingadviseur
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Uw kenmerk
Bijlage

Geachte heer Van Adrichem,
Op 17 augustus stelde u vragen over de belastingadviseur. Hierbij het
antwoord op de door u gestelde schriftelijke vragen.

1. Klopt het dat dit de opgepakte belastingadviseur betreft die
vanwege zijn deskundigheid speciaal door de gemeente Delft
ingehuurd was om minima te helpen met hun belastingzaken.
We refereren hierbij terug aan de krantenkop uit 201 O waarin
oud wethouder Bolten deze man vol trots presenteerde.
Fiscale Robin Hood haalt voor burgers belastinggeld terug.
Met deze kop verscheen toen in 201 O een lovend artikel in het
Algemeen Dagblad.
Ja.
2. Er zijn, zo blijkt nu de afgelopen 2 jaar diverse aangiften
gedaan tegen deze specialist. Wat is er voor actie
ondernomen vanuit de gemeente toen deze aangiften binnen
kwam? ln het programma opgelicht van 24 aprii 2018 was
trouwens de werkwijze van de adviseur te zien.
De aangiften zijn gedaan bij de politie en niet bij de gemeente.
De gemeente is niet op de hoogte van het aantal aangiften of
de inhoud van die aangiften.
3. Waar kunnen mensen die door deze adviseur benadeeld zijn
terecht voor hulp?
Mensen kunnen voor het doen van aangifte fegen deze heer
terecht bij de politie. Als zij hulp nodig hebben bij het doen van
aangifte, dan kunnen zij die vragen bij "Delft voor Elkaar".
Ook de stichting Slachtofferhulp kan mensen ondersteunen.
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4. Is de samenwerking inmiddels beëindigd met deze
belastingadviseur en krijgt de gemeenteraad nag informatie
over hoeveel mensen gedupeerd zijn en hoe hier mee
omgegaan wordt?
De samenwerking met deze belastingadviseur is eind 2010
beëindigd. ln 2011 en 2012 heeft de gemeente aan deze heer
nog we/ gratis ruimte in het stadskantoor ter beschikking
gesteld.
Het is bij de gemeente niet bekend hoevee/ mensen
gedupeerd zijn. De po/itie verstrekt deze informatie niet aan de
gemeente.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester
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