
M O T I E 3 van 2022*
Maak kwijtschelding van gemeentelijke belasting voor meer

inwoners met laag inkomen mogelijk 

Deze motie hoort bij Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Velsen 2023

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:
 Het Rijk de kaders stelt waarbinnen gemeenten het kwijtscheldingsbeleid kunnen vormgeven 

voor gemeentelijke belastingen.
 De vermogensgrens voor het kwijtschelden van belastingen substantieel lager is 

(alleenstaande ouder € 3.741) dan die voor het recht op een bijstandsuitkering (alleenstaande 
ouder € 15.210).

 In de gemeente Velsen automatisch wordt kwijtgescholden voor diegenen, die slechts een 
bijstandsuitkering ontvangen (in 2022: 1.435 huishoudens).

 In 2022 451 aanvragen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen handmatig zijn 
afgewezen, waarbij 1 van de afwijzingsgronden de lagere vermogensgrens voor 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen kan zijn geweest.

 In meerdere gemeenten stemmen opgaan om de vermogensgrens van kwijtschelden van 
gemeentelijke belastingen op te trekken naar het niveau van de vermogensgrens van de 
participatiewet.

 De Tweede Kamer hiervoor diverse moties heeft ingediend die met een meerderheid zijn 
aangenomen, maar waaraan het kabinet vooralsnog geen gehoor geeft.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
 Dat het Nibud adviseert om een financiële buffer aan te houden (gezin met kinderen: € 

10.000).
 Dat mensen op het minimum in financiële problemen en schulden kunnen komen omdat zij 

niet kunnen sparen voor grotere uitgaven.
 Dat verschillende vermogensgrenzen per regeling zorgt voor onduidelijkheid om te bepalen of 

er wel of geen aanspraak op gemaakt kan worden.

We vinden dat:
 Mensen met een laag inkomen een financiële buffer moeten hebben om een plotselinge 

tegenvaller op te kunnen opvangen.
 Het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen een bijdrage levert aan het voorkomen van 

problematische schulden voor mensen met een laag inkomen. 
 De vermogensgrens voor kwijtschelding gelijk moet zijn met de vermogensgrens van de 

bijstand.

We vragen het college om / We geven het college opdracht om:
 Bij de Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen erop aan te dringen de 

vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen op te rekken naar het 
niveau van de Participatiewet.

De volgende raadsleden dienen dit voorstel in: 
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Iskander Sitompul GroenLinks
Frank Cornet ChristenUnie
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