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Aan  Commissie Welzijn 
Portefeuillehouder Sjaak Sperber / Theo van der Heijden 
Onderwerp  Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 
Datum 25-08-2015 
  

 
 

 
Voor de commissie Welzijn van 8 september 2015 staat de verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2016 geagendeerd. De Participatieraad is gevraagd om advies uit te brengen over dit raadsvoorstel 
en -besluit en de verordening. De Participatieraad wil de commissie en de raad adviseren in te stemmen met het 
voorstel van het College d.d. 28 juli 2015.  
 
De volledige reactie van de Participatieraad is hieronder opgenomen. 
 

 

 
Participatieraad Goirle 
 
 
Betreft: Verzoek om advisering inzake het raadsvoorstel “Kwijtschelding gemeentelijke belastingen”  
 
Datum: 25 augustus 2015 
 
 
 
Aanleiding 
 
Op 28 juli heeft Sanne van Riel, beleidsmedewerker Maatschappelijke Dienstverlening, per mail om een advies 
van de Participatieraad gevraagd.  
Het College heeft op 28 juli 2015 besloten de raad voor te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 2016 vast te stellen.  
In de concept Verordening is als nieuw item opgenomen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ook 
mogelijk te maken voor zelfstandigen en de vrijstelling voor hondenbelasting terug te brengen tot één hond.  



 
 
Reactie Participatieraad 
 
De Participatieraad kan zich vinden in het voorstel de vrijstelling voor hondenbelasting terug te brengen tot één 
hond per huishouden.  
 
Het voorstel inzake de kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan zelfstandigen heeft de Participatieraad 
intern besproken. Er is geen overleg geweest met enige achterban omdat die niet bekend is. Bovendien is de 
regeling maar heel beperkt toepasbaar voor zelfstandigen gelet op de strenge eisen die in wet- en regelgeving 
zijn gesteld.  
 
De Participatieraad kan zich in de gekozen variant vinden. De gemeente heeft, terecht, afgewogen op welke 
wijze de kwijtscheldingsregeling praktisch is uit te voeren. Het inkomen van zelfstandigen kan erg variëren en 
om de werkelijke jaarlijkse inkomsten en vermogenspositie goed te kunnen beoordelen is het noodzakelijk een 
(uitgebreide) administratie te overleggen èn te beoordelen. Alhoewel iemand met een minimuminkomen met 
iedere euro blij is, staat het werk niet in verhouding tot het kwijtscheldingsbedrag. 
 
De Participatieraad heeft echter ook besproken dat het jammer is dat op deze wijze een nieuwe groep 
zelfstandigen , de ZZP’ers, die niet of heel moeilijk een beroep kunnen doen op de Bbz-regeling, niet voor de 
kwijtschelding in aanmerking komen. Het is immers bekend dat met name in de zorg en de bouw, door de 
economische ontwikkelingen, veel werknemers noodgedwongen kiezen voor een bestaan als ZZP’er. Zij hebben 
geen fysiek bedrijf en kunnen, met hun inkomen en vermogen, wellicht wel binnen de doelgroep vallen.  Willen 
zij in aanmerking komen voor de kwijtschelding dan is dat, op grond van het feit dat ze eerst in de Bbz-regeling 
moeten zitten, niet mogelijk.  
 
 
Advies 
De Participatieraad wil de commissie en raad adviseren in te stemmen met het voorstel van het College.  
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