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Beste dames/heren,

Inleiding

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 op 13 november 2018 werd een motie in meerderheid
aangenomen met de volgende strekking:
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen inclusief waterschapsheffing bij Brabant Water
Roept het College op:
Bij ongewijzigde omstandigheden jaarlijks niet langer een nieuwe aanvraag te vereisen, maar te volstaan
met een ondertekende verklaring, waarin betrokkene aangeeft dat de omstandigheden ongewijzigd zijn
en daardoor ook geen voorschotten hoeft te betalen, die later weer teruggestort moeten worden.
Uitvoering motie

In het uitvoeringsproces van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen werd de motie voor een groot
deel al uitgevoerd door de invoering van de bedoelde verklaring. Dat betekent voor de aanvrager dat bij
ongewijzigde omstandigheden volstaan kan worden met het ondertekenen van de verklaring. Hierdoor
hoeft het aanvraagformulier en alle relevante bewijsstukken niet meer te worden ingestuurd. Echter is het
tweede deel van de motie onderbelicht gebleven. De strekking daarvan is om geen voorschotten meer in
rekening te brengen. Op 27 juni 2019 is hierover ex artikel 38 Reglement van Orde een aanvullende
vraag gesteld door Mw. M. Beenackers.
Vervolgproces

Op 5 augustus 2019 werd via een ' mededeling aan de Raad' de volgende mededeling gedaan:
Het college hecht eraan om een correct en volledig antwoord op de vraag ex artikel 38 RvO te kunnen
geven, maar heeft daarvoor wat meer tijd nodig. Voor het beantwoorden van de vraag (ontvangen 27 juni
2019) staat een termijn van 30 dagen. Binnen deze tijdspanne gaat dat niet lukken vandaar deze
mededeling. Craag willen we ambtelijk een onderzoek naar de (on) mogelijkheden laten uitvoeren.
Zodra de uitkomsten bekend zijn, zal alsnog een concreet antwoord op de gestelde vraag worden
geformuleerd en met uw raad worden gecommuniceerd. De verwachting is dat uiterlijk 1 oktober 2019
het juiste antwoord kan worden gegeven.

-i

Beantwoording schriftelijke vraag op grond van artikel 38 Reglement van Orde

Op 1 oktober 2019 werd u het volgende medegedeeld:
In de tweede helft van september 2019 bleek dat het uitvoeren van de volledige motie stuit op de
systematiek die de afwikkeling via Brabant Water met zich meebrengt. Het gaat dan om het vooraf via
voorschot in rekening brengen van het vastrecht van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht.
Vanuit de intentie om de motie wel volledig tot uitvoering te brengen onderzoekt het college op dit
moment naar de mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat systemen niet leidend mogen zijn. Daarbij
wordt gekeken naar de korte en de langere termijn. Ten aanzien van de langere termijn wil het college er
op wijzen dat er momenteel een onderzoek loopt binnen de A2 gemeenten om te komen tot een
mogelijke harmonisatie van (een deel van) de uitvoering inzake kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. In dat kader zal de beschreven problematiek worden meegenomen.
Nadat het onderzoek naar de mogelijkheden voor de korte termijn is afgerond komt het college voor 1
december 2019 terug op dit onderwerp.
Antwoord

Zoals al in de mededeling aan de Raad is aangegeven, wordt binnen de A2 gemeenten gekeken om te
komen tot een harmonisatie van zowel het kwijtscheldingsbeleid als de uitvoering. Hierin zal de
nadrukkelijke wens worden ingebracht om mensen vooraf geen aanslag op te leggen voor gemeentelijke
belastingen als vaststaat dat deze mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Voorlopig zal er voor de mensen die het betreft een voorschot betaald gaan worden. Hiermee worden de
uitgaven, die via de voorschotnota's van Brabant Water in rekening worden gebracht, vooraf
gecompenseerd.
Vanaf 2020 zal deze werkwijze tot uitvoering komen. Vanuit het gedachtegoed van eigen autonomie en
zelfredzaamheid zal eenmalig aangegeven moeten worden dat men gebruik wil maken van deze
voorschotregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Ook wordt het van belang geacht dat
mensen nadrukkelijk weten waar het bedrag voor bedoeld is en dat men in het gehele uitgavenpatroon
daar rekening mee houdt.
Het vooraf uitkeren van het daarvoor in aanmerking komend bedrag - kwijtschelding gemeentelijke
belastingen - heeft wel als risico dat indien achteraf blijkt dat er geen kwijtschelding verleend had moeten
worden er een terugvordering ontstaat in het kader van een onverschuldigde betaling. Dit risico is vooral
aanwezig bij mensen wiens financiële situatie mogelijk nog kan verbeteren.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
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