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: 24 juni 2022
Afdeling: ……….
Contactpersoon: Maria Soeter
Inleiding/Aanleiding:
Naar aanleiding van de commissie middelen van donderdag 23 juni stuur ik hierbij mijn opmerkingen
over de onjuiste tekst in de jaarstukken (zie bijlage).
Antwoord:
De tekst gaat in op hoofdlijnen op het onderwerp kwijtschelding. Hierbij wordt uitsluitend de
belangrijkste keuzemogelijkheid benoemd en toegelicht en zoveel mogelijk vaktaal vermeden. Wij
vinden het aggregatieniveau van de jaarrekening niet geschikt om overige nadere regelgeving specifiek
te benoemen. De suggestie om in de jaarrekening te verwijzen naar de regeling kwijtschelding en
kengetallen toe te voegen wordt door ons ter harte genomen. Dit zal in de planning- & controlecyclus
worden opgenomen.
De vragen van commissielid Metz zijn telefonisch met hem besproken. Hij is akkoord met de gegeven
antwoorden en de uitleg.

Vraag/Vragen:

Verder mis ik cijfers over:
- Het aantal kwijtscheldingsverzoeken en hoeveel er (automatisch) toegekend / afgewezen zijn.
Het algemene tekstje over kwijtschelding voegt weinig toe als er verder geen concrete cijfers
worden verstrekt.
- Hoeveel vorderingen oninbaar geleden zijn en op welke gronden.
- Hoeveel vorderingen overgedragen zijn aan de deurwaarder.
Antwoord:
Aantal kwijtscheldingsverzoeken:
Geautomatiseerd toegekend: 503
Aantal handmatige verzoeken: 660
- waarvan 330 geheel of gedeeltelijk toegekend
- waarvan 307 afgewezen
- waarvan 23 ingetrokken
Aantal vorderingen oninbaar en op welke gronden
In 2021 zijn 380 vorderingen (aanslagbiljetten) over heffingsjaren tot en met 2021 oninbaar geleden.
De gronden waarop een vordering oninbaar kan worden geleden zijn:
- Op voorstel van de deurwaarder, geen verhaalsmogelijkheden
- Overleden, erfgenamen niet traceerbaar
- Oninbaar schuldhulpverlening
- Oninbaar failliet
- Oninbaar Vertrokken onbekend waarheen.
aantal vorderingen overgedragen aan deurwaarder in 2021: 737

