
Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Van: College van Burgemeester en Wethouders 

Datum: 7 november 2016 

Kenmerk: 16ini03054 

Onderwerp: Initiatiefvoorstel PvdA - Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke 
belastingen Oude IJsselstreek 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
Op 2 november 2016 heeft de PvdA het initiatiefvoorstel “Herijking en harmonisatie 
kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Oude IJsselstreek” gezonden aan de griffie, ter 
behandeling in de commissies AFE en MO. Het voorstel is ook in handen gesteld van het college. In 
deze memo reageren wij op dit initiatiefvoorstel. 
 
Concreet worden in dit initiatiefvoorstel 3 beleidsbeslissingen ten aanzien van het 
kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen voorgelegd: 
 

1) Vaststellen hogere kwijtscheldingsnorm vanaf pensioengerechtigde leeftijd 
2) Noodzakelijke kosten voor kinderopvang in aanmerking nemen als uitgaven bij de berekening 

voor de betalingscapaciteit.   
3) Kwijtschelding ook mogelijk te maken voor ondernemers, voor hun heffingen in de privésfeer 

 
Wij vinden de aard van het voorstel in lijn met al eerder gezette stappen. Zoals u weet is wethouder 
Van de Wardt middels een Aanvalspact Armoede, in overleg met mensen uit de doelgroep, op zoek 
naar praktische verbeteringen in de uitvoering. Dit voorstel sluit daar in de basis goed op aan.  
 
Wij reageren hieronder per voorstel. 
 

1) Wij geven hier al uitvoering aan. Wij hanteren de normbedragen die hiervoor door de VNG 
worden vastgesteld.  

2) De 8 miljoen die hier genoemd wordt in het initiatiefvoorstel, is voor Oude IJsselstreek  
€ 44.487,=. Dit bedrag staat ‘buiten de hekjes’, en is niet opgenomen als uitgave in de 
begroting 2017. Dit budget is niet als dekking beschikbaar voor het Sociaal Domein. Voor 
deze maatregel is dus structureel aanvullende financiering noodzakelijk.  
De doelgroep die het betreft is niet in beeld bij de gemeente. Alleen inwoners binnen deze 
doelgroep met een uitkering zijn bekend, via Laborijn. Wij kunnen niet inschatten wat de 
invloed is van deze maatregel op het aantal te verlenen kwijtscheldingen.  

3) Deze maatregel stuit op praktische bezwaren. Juist omdat het ondernemers betreft is het 
actuele inkomen onbekend, en dat is noodzakelijk om te beoordelen om iemand in 
aanmerking komt voor kwijtschelding. Het komt regelmatig voor dat het boekjaar pas 1 of 2 
kalenderjaren later wordt afgesloten, en er dus met terugwerkende kracht kwijtschelding 
aangevraagd zou kunnen worden. Daar heeft de betreffende ondernemer in het jaar waar het 
om gaat weinig aan. 
Een alternatief kan zijn om te onderzoeken of hier een relatie te leggen is met het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Ondernemers die vanuit Laborijn een aanvulling op het 
inkomen ontvangen via de Bbz zitten effectief op de bijstandsnorm.  
Wij stellen voor dit eerst nader te onderzoeken, alvorens hierover een besluit te nemen.  

 
U stelt belastingverordeningen vast. Bij kwijtschelding gaat het specifiek om de afvalstoffenheffing en 
de rioolheffing. U kunt nadere regels opnemen in die verordeningen. Daarnaast hebben wij een aantal 
zaken geregeld in de beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Die vindt u als bijlage bij 
deze memo. Punt 1 zal juist worden verwerkt in de beleidsregels.  
 
Doorvoeren van wijzigingen in beleid heeft financiële consequenties. Daarvoor is aanvullende dekking 
noodzakelijk. Het is aan de gemeenteraad om daar budget voor beschikbaar te stellen. 
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