
Voorzitter, 

Vanavond zal in uw commissie het onderwerp “Afvalbeleid”  aan de orde komen. Graag wil ik iets 

zeggen over een onderdeel dat, naar mijn mening, niet aan de orde is geweest in de vele 

besprekingen. 

Dank dat u mij  de gelegenheid geeft om hierover iets te zeggen. Ik vind het  jammer dat ik hier 

vanavond weer moet staan omdat in de visie afvalbeleid niks is opgenomen over de kwijtschelding 

en ook zie ik geen advies van de adviesraad sociaal domein. 

De samengevoegde gemeenten hadden een andere invulling van de kwijtschelding. 

Slochteren had geen restricties aan hun kwijtschelding en ik hoop dan ook van harte dat dit 

overgenomen gaat worden. 

Een maand geleden kreeg ik een folder over de gemeentelijke belastingen in de bus. 

Onder kwijtschelding stond, ik citeer:  of u in aanmerking komt voor kwijtschelding berekenen we 

voor iedereen individueel.  We kijken naar inkomen, vaste lasten zoals huur en ziektekosten, 

vermogen, een auto, overwaarde op eigen woning. Op dit punt is de kwijtscheldingsregeling strenger 

dan de bijstand. 

Ik kan hier geen touw aan vastknopen en misschien is dat ook wel de bedoeling. Wat zijn dan nu 

precies de regels en waar moet je aan voldoen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen want 

blijkbaar als je op bijstandsniveau of iets erboven zit is dit niet meer genoeg. 

We willen armoede graag de wereld uit helpen en praten erover is niet genoeg, hier hebt u een 

mooie gelegenheid om de daad bij het woord te voegen, zorg voor een goeie en gemakkelijke 

afhandeling van de kwijtschelding en hanteer de normen van de bijstand. 

Nu moet je zowel bij het noordelijk belastingkantoor voor waterschapsbelasting kwijtschelding 

aanvragen en bij de gemeente voor gemeentelijke belastingen. 

 Verder lees ik in de visie dat er kleding opgehaald gaat worden. 

We hebben toch de kledingbank Maxima waar kleding naar toegebracht kan worden, je kan het 

verkopen, weggeven en anders in de bakken van het legers des heils. Er hoeft dus geen dure 

voorziening in het leven geroepen te worden om kleding te in te zamelen. 

Dan de re-integratie banen die de afvalcoach moeten gaan leveren. 

Dit is toch geen re-integratietraject?  Mijn vraag is wat u denkt te gaan doen met het grote bedrag 

dat wordt begroot voor communicatie? Mijn advies aan de gemeenteraad is om de prachtige 

plannetjes die staan in de visie niet te laten betalen door de burger.  Er komt al te veel op de burger 

af. Zorg voor een goed en adequaat afvalbeleid. 


