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contactpersoon : ing. B.P.L. Raeijmaekers Roosendaal : 23-02-2021 

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 336557 

onderwerp : Raadsbrief kwijtschelding uw kenmerk :  

  bijlage(n) : - 

 
Geachte raadsleden, 

 

In opvolging van de toezeggingen aan de VVD en de VLP zijn er een aantal scenario’s in kaart gebracht die 

vervolgens in een politiek debat kunnen worden besproken. Vanwege de financiële onzekerheid door Covid-

19 zijn deze scenario’s niet in de begroting meegenomen. 

 

N.B. Allereerst verwachten we een stijging van het aantal kwijtscheldingen. Vanwege de wereldwijde COVID-

19 pandemie gaan banen verloren en zullen in 2021 meer mensen dan voorheen recht hebben op 

kwijtschelding. In 2020 heeft ongeveer 10% van de huishoudens vanwege financiële redenen recht op 

kwijtschelding. 
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Scenario’s om met kwijtscheldingen om te gaan 

 

Voor wat betreft de verschillende scenario’s zijn twee uitersten te onderkennen. Aan de ene kant is er het 

scenario waarin niets verandert en waarin de volledige kwijtschelding wordt betaald uit de gesloten 

financiering (en daarmee dus in het tarief van de afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt doorberekend). Aan 

de andere kant is er het scenario waarin de kwijtschelding volledig uit de gesloten financiering wordt gehaald. 

Daarmee dalen de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, maar stijgen de kosten voor de 

gemeente. Deze kosten zullen dan gedekt moeten worden uit de exploitatiebegroting van de gemeente.  

De financiële consequenties van deze twee uitersten zijn hieronder weergegeven. 

Hierbij is uitgegaan van de geraamde bedragen zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2021 

van de gemeente. 

 

Totale geraamde bedragen kwijtschelding 2021 

Afvalstoffenheffing € 921.000 

Rioolheffing € 800.000 

Totaal € 1.721.000 

 

In onze begroting 2021 is met betrekking tot de afvalstoffenheffing een bedrag aan kwijtscheldingen 

geraamd van € 921.000, voor de rioolheffing bedraagt dit € 800.000. In totaal is voor 2021 dus een bedrag 

aan kwijtscheldingen geraamd van € 1.721.000. Deze kwijtscheldingen zijn op dit moment volledig 

meegenomen in de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De tarieven bedragen daarmee 

respectievelijk € 245 en € 330,97. Omdat de kwijtscheldingen in zijn totaliteit zijn meegenomen in de 

berekening van de tarieven komen er geen lasten ten laste van de exploitatiebegroting van de gemeente. In 

de kolom ‘Kwijtschelding volledig binnen gesloten financiering’ in de tabel hieronder is dat weergegeven. 

 

Het andere uiterste is het bedrag van de kwijtscheldingen in zijn geheel uit de systematiek van de gesloten 

financiering halen. Daarmee dalen de tarieven van de afvalstoffen- en rioolheffing met respectievelijk € 27 en 

€ 24. Dit betekent wel dat de kwijtscheldingen nu niet meer door de burger, maar in zijn geheel door de 

gemeente betaald worden. Voor het totale bedrag, € 1.721.000, moet dan dus dekking worden gevonden 

binnen de exploitatiebegroting van de gemeente. Dit is weergegeven in de kolom “Kwijtschelding volledig uit 

gesloten financiering”. 

 

 Kwijtschelding volledig binnen 

gesloten financiering  

(huidige situatie) 

Kwijtschelding volledig uit 

gesloten financiering 

Vast tarief afvalstoffenheffing € 245,00* € 218 

Vast tarief rioolheffing € 330,97 € 307 

Ten laste van begroting gemeente € 0,00 € 1.721.000 

 * Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het tarief in 2021 eenmalig is verlaagd vanwege de onttrekking 

van € 300.000 uit de voorziening. Hiermee is het tarief kunstmatig verlaagd met € 9.  

 

De financiële consequenties van de andere scenario’s vallen binnen deze bandbreedte. Dat is uiteraard 

afhankelijk van de keuzes die hierin gemaakt worden, bijvoorbeeld met betrekking tot het maximeren van 

bedragen van kwijtscheldingen. 
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1. Niets wijzigen en de volledige kwijtschelding betalen uit de gesloten financieringen. 

Alle kwijtscheldingskosten worden bekostigd uit de gesloten financieringen.   

 

2. Kwijtschelding maximaliseren op de huidige bedragen 

Eventuele extra kosten voor kwijtschelding komen ten laste van de algemene dienst. 

Het totale bedrag van de kwijtschelding in de gesloten financiering blijft dan gelijk. Afhankelijk van het 

aantal huishoudens in de gemeente, kan het tarief per huishouden hoger of lager worden. Op dit 

moment is in de berekening van het tarief uitgegaan van 33.500 huishoudens binnen de gemeente 

Roosendaal (hierbij is ook rekening gehouden met leegstand). Per huishouden dus een bedrag voor 

kwijtscheldingen van in totaal € 51 (afvalstoffenheffing + rioolheffing). Als het aantal huishoudens 

wijzigt, verandert daarmee dus ook de doorbelasting van de kwijtschelding in het tarief per huishouden. 

Indien het totale bedrag van de kwijtscheldingen hoger worden dan € 1.721.000 komt dit hogere 

bedrag ten laste van de begroting van de gemeente (en wordt dit dus niet in het tarief doorberekend). 

Hier moet dan dekking voor worden gevonden. 

 

3. De kwijtschelding maximaliseren op een lagere bedragen dan de begrootte bedragen 

Hierdoor stijgen de kosten voor de algemene dienst, maar dalen de directe kosten voor de inwoners 

voor wat betreft de afvalstoffenheffing en rioolheffing. 

Voorbeeld: Als het bedrag voor de kwijtschelding binnen de gesloten financiering wordt 

gemaximaliseerd op bijvoorbeeld € 1.000.000, dan daalt het tarief van de afvalstoffen- en rioolheffing 

tezamen met € 30 (zijnde € 1.000.000 gedeeld door het aantal huishoudens (33.500)). Het meerdere 

aan kwijtscheldingen, in dit geval € 721.000, komt dan ten laste van de begroting van de gemeente. 

 

4. Het stapsgewijs verlagen van het maximum bedrag van kwijtschelding dat wordt doorberekend in de 

gesloten financiering. 

Het is mogelijk om elk jaar het maximum door te berekenen bedrag te laten dalen. Dit betekent een 

stapsgewijze verhoging voor de kosten op de algemene dienst, en een stapsgewijze daling van de 

rechtstreekse doorberekening van kwijtschelding richting onze inwoners. 

 

5. Het verhogen van de drempel voor kwijtschelding 

Het is mogelijk om de drempel voor kwijtschelding te verhogen. Hierdoor komen minder huishoudens 

in aanmerking voor kwijtschelding. 

Op dit moment is in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 kwijtschelding geregeld voor 90% 

van de bijstandsnorm. In Roosendaal hanteren we een bijstandsnorm van 100%. Zie hiervoor de 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. We zouden deze dus kunnen verlagen naar 90%. 

Om te kunnen berekenen wat dit financieel betekent, moeten we inzicht hebben in het aantal mensen 

dat op 90% van de bijstandsnorm leeft. 

 

6. Het verlagen van de het kwijt te schelden bedrag 

Er kan gekozen worden om slechts een deel van het vaste bedrag kwijt te schelden. Dit treft alle 

huishoudens die kwijtschelding ontvangen. Op dit moment wordt 100% van het vaste bedrag 

kwijtgescholden. Indien dit percentage verlaagd wordt, zullen de tarieven dalen. Er zijn geen extra 
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lasten voor de gemeente. Wel zullen de burgers die veel moeite hebben om de afvalstoffen- en 

rioolheffing te betalen, het nog moeilijker krijgen.  

Voorbeeld: Van het vaste bedrag wordt nog maar de helft kwijtgescholden. Dit betekent dat het totale 

bedrag van de kwijtscheldingen daalt met € 860.500 (zijnde de helft van € 1.721.000). Hierdoor daalt 

het tarief van de afvalstoffen- en rioolheffing tezamen met € 25,70 en wordt het totale tarief € 550. 

Hiervan wordt nog maar de helft kwijtgescholden, waardoor burgers die voor kwijtschelding in 

aanmerking komen, nog maar € 275 kwijtgescholden krijgen en dus ook nog € 275 moeten betalen.  

In de huidige situatie wordt 100% kwijtgescholden. Deze burgers betalen nu dus niets; het totale 

bedrag van de afvalstoffen- en rioolheffing (€ 576) wordt kwijtgescholden.    

 

7. Stoppen met de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing  

Het is mogelijk om volledig te stoppen met de kwijtschelding. In dat geval daalt het tarief van de 

afvalstoffen- en rioolheffing tezamen met € 51. Daarnaast zijn er geen extra lasten voor de gemeente. 

Wel bestaat het risico dat burgers die moeite hebben met het betalen van de heffingen meer 

betaalachterstanden krijgen en uiteindelijk niet meer aan hun schulden kunnen voldoen. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Wethouder Duurzaamheid 

 

 

 

 

Drs. C.F.G.R. Koenraad 

 


