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Inleiding 
In enkele gemeenten w.o. Arnhem, Amersfoort en Amsterdam is besloten om per 1 januari 2020 vorderingen kwijt te 
schelden, waar het betreft mensen op bijstandsniveau, die al drie jaar of meer een schuld aan de gemeente hebben. 
Voorheen werd tot kwijtschelding overgegaan na 5 tot 7 jaar. Het kan bijv. gaan om teveel ontvangen bijstand. 
De reden is kort samengevat: Mensen komen er niet meer van af o.m. door stapeling van boetes en omdat de schuldsituatie 
uiteindelijk de kans op werk en participatie belemmert, stress veroorzaakt en zorgkosten doet toenemen. 
 
Vraag 1 
Heeft de gemeente GM schuldenaren in deze categorie en zo ja om hoeveel mensen gaat dat en wat is de totale uitstaande 
schuld? 
 
Antwoord 
De gemeente Gooise Meren kent schuldenaren die vanuit de bijstand 3 jaar of langer een schuld aan de gemeente hebben. 
Het volledige debiteurenbestand bestaat op dit moment uit 342 klanten, hiervan hebben 37 klanten zowel een 
bijstandsuitkering als een betalingsregeling. Vorderingen vanwege fraude zijn hierbij niet inbegrepen; op grond van de 
Participatiewet worden deze schulden na 10 jaar kwijtgescholden. De totale uitstaande schuld van dit huidige 
debiteurenbestand bedraagt momenteel € 41.254,- 
 
Vraag 2 
Heeft de gemeente een kwijtscheldingsregeling na een aantal jaren en zo ja, na hoeveel jaar wordt tot kwijtschelding 
overgegaan? 
 
Antwoord 
Ja, de gemeente Gooise Meren kent een kwijtscheldingsregeling. Deze regeling is opgenomen in de Beleidsregels Terug-, 
invordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ Gooise Meren 2018. Het college ziet af van invordering of verdere 
invordering als: a). de totale verplichting minder bedraagt dan € 600,- en het treffen van invorderingsmaatregelen niet 
doelmatig geacht wordt, of b). de totale verplichting meer bedraagt dan € 600,- , maar ondanks incassoactiviteiten 
gedurende vijf jaar geen betaling ontvangen is en niet aannemelijk is dat de betalingsplichtige op enig moment betalingen zal 
gaan verrichten. 
 
Op grond van deze beleidsregels is begin 2019 de totale openstaande schuld van alle debiteuren aan de gemeente 
kwijtgescholden.  
 
Vraag 3 
Indien de gemeente niet nu al na 3 jaar overgaat tot kwijtschelding, bent u dan voornemens dit beleid aan te passen in 
navolging van de in de inleiding genoemde gemeenten? 
 
Antwoord 
De huidige werkwijze ten aanzien van terug- en invorderingen bevat o.a. een jaarlijkse monitoring van het debiteurenbestand 
op individueel niveau en biedt coulance aan inwoners met betalingsproblemen. De coulance kan bestaan uit het treffen van 
een betalingsregeling, bijvoorbeeld een lager maandbedrag of uitstel van betaling.  
Het college kan ook afzien van (verdere) terugvordering als belanghebbende a.) gedurende vijf jaar zonder dwanginvordering 
volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of b). gedurende vijf jaar zonder dwanginvordering geen of 
onvolledige betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal verrichten of c). een bedrag, 
overeenkomend met ten minste 50 procent van de rest-schuld in één keer aflost.  
Er zijn doorgaans dan ook geen inwoners die vanuit de bijstand na vijf jaar nog een schuld aan het afbetalen zijn.  
 
Vooralsnog zien wij geen aanleiding om de kwijtscheldingsmogelijkheden nog verder te verruimen. 
 
 
 


