Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp:
Naam en fractie: Berend Metz PvdA
Datum indienen: 14 juni 2022
Afdeling: Informatiebeheer/belastingen……….
Contactpersoon: Maria Soeter……….

Inleiding/Aanleiding:
De jaarstukken vermelden op pagina 114 een aantal zaken over de mogelijkheden voor het
kwijtscheldingsbeleid en de uitvoering hiervan.

Vraag/Vragen:
1. Uit de tekst blijkt dat de raad gebonden is aan wettelijk voorgeschreven regels,
vervolgens wordt gesteld dat de raad de voorwaarden bepaalt waaronder kwijtschelding
plaatsvindt. Welke ruimte heeft de raad nu precies bij het vaststellen van de voorwaarden
voor kwijtschelding?
Antwoord:
Artikel 26 Invorderingswet biedt de mogelijkheid kwijtschelding te verlenen van lokale heffingen met
inachtneming van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
De gemeenteraad heeft beperkte ruimte om nadere regels stellen inzake de kwijtschelding met
inachtneming van voornoemde wetgeving. Regelt een gemeente niets dan geldt Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 automatisch ook voor de lokale heffingen.
1. De gemeenteraad van Zevenaar heeft op 19 december 2018 de Regeling kwijtschelding
gemeentelijke belastingen 2019 vastgesteld. Daarbij gebruik gemaakt van de bevoegdheden die
de Gemeentewet biedt om in afwijking van de wettelijke voorschriften beperkt een strakker of
ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren, t.w.:
- verhoging bestaansnormen van 90% naar de maximale grens van 100% van de bijstandsnorm,

- openstellen kwijtschelding van privébelastingen voor ondernemers,
- verhoging AOW-normen,
- het meenemen van kosten kinderopvang als uitgaven.
In die regeling is ook opgenomen voor welke lokale heffingen geen of gedeeltelijk kwijtschelding
mogelijk is.

2. In de jaarstukken wordt vermeld dat de gemeente gebruik maakt van de kosten van
bestaan van 100% van de bijstandsnorm. Is deze 100% bijstandsnorm op iedereen van
toepassing?
Antwoord:
2. Ja, op alle natuurlijke personen

3. Er wordt gesteld dat kwijtschelding alleen kan worden verleend aan belastingschuldigen
met een inkomen gelijk of lager dan 100% van de bijstandsnorm. Betekend dit dat
iedereen met een inkomen boven de bijstandsnorm geen kwijtschelding krijgt?
Antwoord:
3. Nee, er wordt een betalingscapaciteit berekend ( = netto besteedbaar inkomen – netto kosten van
bestaan). Een betalingscapaciteit van meer dan 100% van de voor hem/haar geldende bijstandsnorm
staat kwijtschelding (deels) in de weg.

