Motie aanpassing kwijtscheldingsbeleid AOW en kosten Kinderopvang

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 5 juli
2021,
Gelezen hebbende de Voorjaarsbrief 2022 met daarin het voorstel van het college om het
huidige kwijtscheldingsbeleid ongewijzigd te laten,

Overwegende dat:
-

-

-

Waterschap Vallei en Veluwe een kwijtscheldingsbeleid kent voor mensen die
financieel op het minimum zitten,
Er v.w.b. inkomen en vermogen strenge eisen worden gesteld (zie de GBLT website)
om in aanmerking te komen voor kwijtschelding,
Door een systeemwijziging in 2012 huishoudens met alleen maar een AOW inkomen,
onbedoeld, niet langer in aanmerking komen voor kwijtschelding,
De wetgever daarom voor die huishoudens de mogelijkheid biedt om een hogere
kwijtscheldingsnorm te hanteren,
De wetgever daarnaast vanaf 2012 voor gezinnen met jonge kinderen de
mogelijkheid biedt om bij de berekening van het huishoudinkomen de noodzakelijke
kosten voor kinderopvang mee te nemen,
Het effect van zowel de hogere kwijtscheldingsnorm voor mensen met alleen AOW
als het meenemen van de noodzakelijke kosten voor kinderopvang op de
belastingheffing nagenoeg nihil is,
Het aantal extra toegekende kwijtscheldingen klein zal zijn, het belang voor de
individuele aanvrager echter groot.

Verzoekt het college:
-

-

-

Het kwijtscheldingsbeleid van Waterschap Vallei en Veluwe zodanig aan te passen
dat bij huishoudens met alleen een AOW inkomen een hogere inkomensgrens wordt
gehanteerd,
Het kwijtscheldingsbeleid van Waterschap Vallei en Veluwe daarnaast zodanig aan te
passen dat bij gezinnen met jonge kinderen de kosten van noodzakelijke
kinderopvang meegenomen worden bij de bepaling van het huishoudinkomen,
De financiële gevolgen mee te nemen bij de behandeling van de begroting 2022.

Toelichting:
-

Het gaat ondertussen weer verrassend goed met de Nederlandse economie, mensen
durven hun geld weer uit te geven, zo blijkt. Tenminste, de mensen die geld hebben
om uit te geven.
Ons kwijtscheldingsbeleid richt zich op mensen die dat geld niet hebben, die het
financieel moeilijk hebben, armoede kennen, en dat door de coronacrisis nog sterker
ervaren.

Onze belastingheffing versterkt die financiële problematiek. Dat is ongewenst.
Waarbij het eveneens ongewenst is om te zeggen dat gemeenten (die het financieel
veel moeilijker hebben dan V&V) dat vervolgens maar moeten ‘oplossen’.
-

Het voeren van inkomenspolitiek is voorbehouden aan de centrale overheid.
Decentrale overheden zouden daar geen eigen politieke afwegingen in moeten
maken.
De allerbeste manier om zulke decentrale politieke besluitvorming te voorkomen is
het beleid van de centrale overheid één op één te volgen.
Op dit moment maakt V&V inzake kwijtschelding, door het soms wel en dan weer niet
volgen van het Rijksbeleid, eigen politieke keuzes. De facto betekent dit dat het
algemeen bestuur tóch inkomenspolitiek voert. Dit is ongewenst. Hier is het gezegde
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ op z’n plaats. Gezien de vigerende wetgeving is de
enige oplossing dat het algemeen bestuur binnen de wettelijke ruimte alle
mogelijkheden tot kwijtschelding toestaat.
Dit voorstel leidt ertoe dat V&V v.w.b. huishoudens met alleen AOW en gezinnen met
jonge kinderen niet langer uit de pas loopt met het Rijksbeleid en dus minder eigen
politieke afwegingen maakt.
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