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Voorgesteld raadsbesluit
-

bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken de netto kosten van kinderopvang aan
te merken als uitgaven die in mindering kunnen worden gebracht op het netto
besteedbare inkomen;
Dit besluit in werking te laten treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Samenvatting
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de kwijtscheldingsregeling per
1 januari 2012 gewijzigd. Op grond van deze nieuwe regelgeving kunnen de netto kosten van
kinderopvang in mindering worden gebracht op het netto besteedbare inkomen. Op deze manier
gaat het netto besteedbare inkomen omlaag en kunnen meer mensen – vooral alleenstaande
ouders - in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Het college van
burgemeester en wethouders stelt de raad voor om een nieuw lid van artikel 28 lid 3 van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van toepassing te verklaren.
Aanleiding
De minster heeft de kwijtscheldingsregeling (art 28 lid 3 Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990) gewijzigd (per 1 januari 2012) om te voorkomen dat werkende alleenstaande ouders met
een inkomen op of iets boven de bijstandsnorm in een armoedeval belanden.
Programma
Voor de belastingsoorten onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en
e
hondenbelasting (1 hond) is kwijtschelding mogelijk.
Kader
- Art 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990.
- Diverse kwijtscheldingsartikelen vermeld in de verordeningen onroerende
zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.
Beoogd doel en effect van het besluit
De netto kosten van de kinderopvang aan te merken als uitgaven, die in aanmerking komen voor
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Dit met terugwerkende kracht per 1 januari 2012.
Dat maakt het aantrekkelijker voor uitkeringsgerechtigden en anderen met een laag inkomen om
(weer) aan het werk te gaan.
Directe maatschappelijke consequenties
Burgers die netto kosten voor kinderopvang maken kunnen deze kosten tot een maximum
opvoeren als uitgaven bij hun verzoek tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Argumenten
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer in juni 2011
laten weten dat hij verschillende maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat de kosten van
kinderopvang voor de rijksoverheid de komende jaren blijven stijgen. De minister erkent dat de
aangekondigde maatregelen tot een armoedeval bij ouders (zowel werkende ouders als ouders
die van een bijstandssituatie een – veelal kleine – baan) kunnen leiden. Dit kan met name bij
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alleenstaande ouders knellen. De minister heeft aangegeven dit knelpunt voor de korte termijn te
willen oplossen met een aantal maatregelen. Een daarvan is de verruiming de
kwijtscheldingsregeling bij lokale lasten. De minister wil dat bij de kwijtschelding van lokale lasten
rekening wordt gehouden met de netto kosten die huishoudens voor kinderopvang moeten
maken.
Sinds 1 januari 2012 kan de raad besluiten dat voor de kwijtschelding bij het bepalen van het
netto besteedbare inkomen rekening wordt gehouden met de netto kosten van kinderopvang.
Inspraak, participatie etc.
n.v.t.
Alternatieven
De verruiming kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Kinderopvang is geen
verplichting. Indien de gemeente niet akkoord gaat met de wijziging van de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet, voldoet men echter niet aan de doelstelling van de nieuwe regelgeving.
Risico’s
Indien de raad deze verruiming kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Kinderopvang
niet vaststelt, kan dit, met name bij ouders in een bijstandssituatie, leiden tot een armoedeval.
Daarnaast wordt het voor deze groep minder aantrekkelijk om aan het werk te gaan waardoor ze
wellicht in een uitkering blijven hangen.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van deze maatregel stelt het Kabinet landelijk € 10 miljoen beschikbaar via het
Gemeentefonds. Voor Velsen betekent dit dat aan de algemene uitkering structureel
€ 25.378,00 wordt toegevoegd. In de Burap 2012 wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan
de begrotingspost voor kwijtschelding.
Uitvoering van besluit
De reeds ontvangen kwijtscheldingsverzoeken waarbij de kosten van kinderopvang een rol
spelen, zullen na het raadsbesluit verder in behandeling worden genomen.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
n.v.t.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
n.v.t.
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