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Kwijtschelding waterschapsbelasting

Geacht bestuur,
Op 17 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Vught een motie aangenomen over de
kwijtschelding van de waterschapsbelasting.
Aanleiding is de verhoging van de waterschapsbelasting. Waterschap De Dommel hanteert
hiervoor een norm van 95% van het bijstandsniveau. De gemeenteraad constateert, dat vanwege
deze grens bijna niemand meer in aanmerking komt voor deze kwijtscheldingsregeling. Meerdere
gemeenten, waaronder Son en Breugel, hebben hiervoor al aandacht gevraagd.
Daarom roept de raad van Vught u op het kwijtscheldingsbeleid voor de Waterschapsbelasting
aan te passen, zodat dit aansluit op de door onze gemeente gehanteerde kwijtscheldingsregelingen
voor personen op of rond bijstandsniveau.
De motie waarin dit is vastgelegd is bijgevoegd.
Graag horen wij uw reactie op onze oproep.
De gemeenteraad van Vught,
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Motie 'Kwijtschelding waterschapsbelasting'
Betreft: agendapunt 8 Moties vreemd aan de orde van de dag
De raad van de gemeente Vught bijeen in de raadsvergadering op donderdag 17 maart 2022,

Overwegende dat:
•

De Waterschapsbelasting dit jaar weer is verhoogd;

•

Deze belasting geheven wordt door Waterschap De Dommel;

•

Er kwijtschelding gevraagd kan worden bij een inkomen van 95% van de bijstandsnorm;

•

Er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen onze inkomensregelingen op
bijstandsniveau;
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•

Door de 95% norm bijna niemand meer in aanmerking komt voor voornoemde
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1. Ia-overleg te treden met Watersehap De Dommel om te bereiken
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door onze gemeente gehanteerde kwijtscheldingsregelingen voor personen op of rond
bijstandsniveau.
2.

De raad tijdig op de hoogte te stellen van de voortgang betreffende de kwijtschelding van de
Vughtse Waterschapsbelasting.

Eo gaat over tot de orde van de dag.
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