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ONDERWERP
Onderzoek uitvoeringsmogelijkheden kwijtscheldingsbeleid
VOORSTEL
1. Voor een breed onderzoek aangaande de uitvoeringsmogelijkheden van het
kwijtscheldingsbeleid een bedrag beschikbaar stellen van € 35.000.
2. Voor de dekking van deze kosten de exploitatiebegroting 2017 van het programma
Maatschappij en Organisatie verhogen met € 35.000 van € 28.457.930 tot € 28.492.930.
TOELICHTING
In het coalitieakkoord “Wonen, werken en natuur verbinden met water” is over kwijtschelding het
volgende aangegeven:
“Uitgangspunt is dat we het huidige kwijtscheldingsbeleid voor inwoners handhaven. Er is een bedrag
mee gemoeid van ca. € 2,4 mln, dit is ongeveer 2% van de totale belastingopbrengst.
We gaan onderzoek verrichten naar de uitvoeringmogelijkheden onder andere in de praktijk van het
kwijtscheldingsbeleid, en gaan na tot welke effecten dat leidt.”
In de vergadering van het algemeen bestuur van 28 maart 2017 is uitvoerig gesproken over een
voorstel met betrekking tot een breed onderzoek naar de uitvoeringsmogelijkheden van het
kwijtscheldingsbeleid. Besloten is om voor de dekking van de kosten van dit voorgenomen onderzoek
een begrotingswijziging voor te leggen aan het algemeen bestuur
In de afgelopen periode is een offertetraject doorlopen en het voornemen is om het COELO (Centrum
voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden) dit onderzoek uit te laten voeren. Dit
onderzoeksinstituut heeft jarenlange ervaring met het doen van onderzoek, onder meer op het gebied
van waterschapsheffingen.
Financiën
Voorgesteld wordt om voor de kosten van het kwijtscheldingsonderzoek c.a. de begroting van het
programma Maatschappij en Organisatie 2017 te verhogen van € 28.457.930 tot € 28.492.930 (+
€ 35.000). De kosten van het programma M&O worden volgens een bij de begroting bepaald
percentage toegerekend aan de taken Watersysteembeheer(63,1%) en Zuiveringsbeheer(36,9%).
Deze verhoging van het budget voor M&O betekent dat het begrote negatieve exploitatieresultaat
2017 voor de taak Watersysteembeheer toeneemt met € 22.000 van € 4.350.000 tot € 4.372.000 en
het begrote negatieve resultaat voor de taak Zuiveringsbeheer met € 13.000 van € 677.000 tot €
690.000.
Bestuurlijke planning
De voorbereiding van het voorgenomen onderzoek zijn inmiddels zo ver gevorderd dat in principe na
besluitvorming in het algemeen bestuur van 26 september het onderzoek gestart kan worden.
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Bestuurlijke behandeling op grond van de resultaten zal vervolgens plaats kunnen vinden in het eerste
kwartaal van 2018.
BIJLAGEN
Geen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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