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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Charles Wiss, PvdA 

Datum indiening: 3 maart 2020 

Datum antwoord: 9 juni 2020 

Onderwerp: Kwijtschelden schulden aan gemeente 

   

Inleiding 
Vervolgvragen Kwijtschelden schulden aan gemeente d.d. 16 december 2019 
 
 
Vraag 1 
In de beantwoording wordt aangegeven dat begin 2019 ‘alle uitstaande schulden’ zijn kwijtgescholden. Betreft dit 
daadwerkelijk alle  openstaande schulden OF de kwijtschelding na afloop van vijf jaar? 
 
Antwoord 
Dit betreft alle openstaande schulden van debiteuren die in aanmerking kwamen voor kwijtschelding op grond van de 
Beleidsregels Terug-, invordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ Gooise Meren 2018 (verder: de beleidsregels). 
Deze ‘inhaalslag’ is mogelijk gemaakt door de invoering van deze beleidsregels.  
 
Vraag 1a  
Is dit een jaarlijks terugkerende kwijtschelding en zo ja wat is de omvang van de kwijtgescholden schulden?  
 
Antwoord 
De voortgang van elke vordering wordt maandelijks gemonitord en er vindt een jaarlijkse controle plaats. Alle 
betalingsregeling worden maandelijks gecontroleerd op betaling. Bij het uitblijven van de betaling, ontvangen klanten een 
betalingsherinnering. Dit geldt ook voor andere vorderingen. De hoogte van de kwijt te schelden schulden verschilt per 
vordering. 
 
Vraag 1b 
Is er sprake van een toename van de schulden of juist een afname? 
 
Antwoord 
Het totaalbedrag aan vorderingen in de jaren 2016 tot en met 2018 lag jaarlijks tussen de € 300.000 en € 400.000. In 2019 was 
dit bedrag zo’n € 160.000. Hier is dus een afname te zien. De oorzaak hiervan is dat vorderingen vanwege het schenden van 
de inlichtingenplicht (c.q. fraude) vaak hoger zijn. Vanwege minder grote fraudegevallen was het totale bedrag aan 
vorderingen in 2019 lager. 
 
Vraag 2 
In de beantwoording wordt aangegeven dat eind 2019 de schuldomvang is gestegen tot € 41.254. Kan worden aangegeven 
wat begin 2019 de totale schuld was, er van uit gaande dat niet iedereen met een schone lei begint. Betreffen de € 41.254 
ALLE schuldenaren (342) of alleen de 37 bijstandsuitkeringgerechtigden?  
 
Antwoord 
De schuldomvang van € 41.254 betreft de 37 bijstandsgerechtigden. Ten opzichte van het begin van 2019 is dit onveranderd. 
 
Vraag 3 
Kan concreet worden aangeduid waaruit de ‘coulance’ bestaat zoals in de beantwoording wordt aangegeven? 
 
Antwoord 
Coulance wordt verleend conform de mogelijkheden van de beleidsregels. De vordering dient binnen een jaar te worden 
terugbetaald. Indien dit niet mogelijk is, wordt een draagkrachtberekening uitgevoerd en op basis daarvan wordt bepaald wat 
de aflossingscapaciteit van de debiteur is. Zo komen we tot een regeling die past bij de financiële situatie van de debiteur. 
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Vraag 4 
Kan beargumenteerd worden aangegeven (dus niet met een zin als ‘niet NOG verder te verruimen’) waarom de Gemeente 
Gooise Meren de schuldendruk niet verlicht en terug brengt naar een periode van drie jaar. 
M.a.w. waarom verdient het voorbeeld van o.a. Arnhem, Amersfoort en Amsterdam geen navolging? 
 
Antwoord 
Als een belanghebbende te veel geld van de gemeente heeft ontvangen, is het wettelijk gezien de verantwoordelijkheid van 
de betrokkene om dit terug te betalen. Bij een ruimhartige kwijtschelding van vorderingen komen de kosten terecht bij 
anderen (bijvoorbeeld via verhoogde belastingheffingen) of gaat dit ten koste van publieke taken die niet of minder goed 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Verder zijn er vorderingen die niet zo snel kwijtgescholden mogen worden. Denk aan vorderingen als gevolg van het 
schenden van de inlichtingenplicht, bestuurlijke boetes en vorderingen die samenhangen met het Bbz 2004. 
 
 
 
 


