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INLEIDING
Bij de behandeling van de jaarrekening 2014 en de ontwerpbegroting 2016 van het
SVHW in de commissievergadering van 18 mei 2015 zijn er vragen gesteld.
Middels deze brief geven wij antwoord op de gestelde vragen.

Bankrekeningnummer
BNG 28.50.20.420

Openingstijden
Publiekzaken:
ma, di, do, vr.:
09.30 - 13.00 uur
woensdag:

RAADSVRAAG
Ten aanzien van het onderwerp kwijtscheldingen zijn onder andere de volgende
vragen gesteld:
In de begroting is een bedrag voor kwijtschelding ad € 225.000 opgenomen:
1. Welk bedrag is aan Albrandswaard toegerekend?
2. Wat is het beleid daaromtrent?
3. Wie voert dit uit?

13.00 - 16.30 uur
17.30 - 20.00 uur

BEANTWOORDING RAADSVRAGEN

zaterdag:
09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:
09.00 - 16.30 uur
(alleen volgens afspraak)

1. Aan onze gemeente wordt een bedrag van € 197.000 toegerekend. Dit is
€ 2.000 meer dan aanvankelijk begroot. Dat komt door een gewijzigde
verdeelsleutel tussen de deelnemende gemeenten aan SVHW. Het gaat hier
met name om de invloed op deze verdeelsleutel door de nieuw gevormde
gemeente Goeree-Overflakkee.
2. Het kwijtscheldingsbeleid wordt door de afzonderlijke gemeenten als
instrument gebruikt om minima zoveel mogelijk te ontzien. In de gemeentelijke
verordening wordt bepaald voor welke belastingsoort kwijtschelding mogelijk
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is. Voor die belastingen waarvoor kwijtschelding mogelijk is, worden de
verzoeken behandeld conform de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
Er is echter wel sprake van enige beleidsvrijheid. Zo kunnen gemeenten zelf
bepalen om een ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren dan het Rijk door
bijvoorbeeld ondernemers in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding
en bij de kosten van bestaan uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm in
plaats van 90% (Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). Van deze
beleidsvrijheid heeft de gemeente Albrandswaard gebruik gemaakt.
3. Het SVHW is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid
van de gemeente Albrandswaard. Dit geschied op basis van toetsingsnormen
en procedures die opgenomen zijn in wet-, regelging en de Leidraad
Invordering zoals hiervoor vermeld.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

