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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief nieuwsbrief Sabewa inzake proces kwijtschelding

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de afhandeling van de verzoeken om 
kwijtschelding 2019. Daarnaast bieden wij u de nieuwsbrief Kwijtschelding van Sabewa Zeeland aan.

Aanleiding
Op 14 juni 2019 zijn 4 wethouders van de, op het gebied van belastingen, samenwerkende 
gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen ontvangen binnen de Algemene 
Bestuursvergadering van Sabewa om de perikelen rondom het proces van kwijtschelding te 
bespreken. Dit, mede naar aanleiding van de motie van de SP van 29 november 2018.

Samenvatting
In juni 2019 heeft Sabewa Zeeland een nieuwsbrief gemaakt over de kwijtschelding voor alle 
gemeenten en het waterschap Scheldestromen. Deze nieuwsbrief wordt ter informatie aangeboden 
aan de gemeenteraad met daarbij een actuele stand van zaken.

Overleg.
In januari 2019 is het kwijtscheldingsproces 2018 geëvalueerd. Daarbij zijn een aantal afspraken 
gemaakt waaronder het verder ontwikkelen van de software, het verkorten van doorlooptijden en het 
verbeteren van de klantcontacten. Omdat, ondanks de afgesproken verbeteringen, er nog steeds 
klachten van burgers bij de verschillende gemeenten binnen kwamen, is er 14 juni 2019 een ov erleg 
geweest met het voltallige algemene bestuur van Sabewa Zeeland. In deze vergadering is aan het 
algemene bestuur aangegeven dat de communicatie in het algemeen en in het bijzonder de 
telefonische bereikbaarheid nog niet voldoen aan de verwachtingen. De 4 wethouders hebben 
vervolgens suggesties gedaan  tot verbetering van deze punten en suggesties m.b.t. de inhoud van 
de leidraad.
De voorzitter van het algemene bestuur van Sabewa heeft in de vergadering toegezegd deze 
suggesties in overweging te nemen. 
Leidraad
Een eerste aanpassing van de leidraad werd gedurende deze vergadering al vastgesteld. De 
aanschaf van een auto onder de norm van € 2.269,-- waarde wordt vanaf 2019 niet meer gezien als 
verwijtbaar gedrag. Dit was een extra verzwaring van de landelijke voorwaarden die voor veel 
onduidelijkheid heeft gezorgd onder de aanvragers.
Daarnaast is het spaarbedrag voor kosten van overlijden aan de orde gesteld. Een aantal aanvragers 
van kwijtschelding zijn afgewezen omdat dit gespaarde bedrag als v ermogen wordt gezien. De reden 
hiervoor is dat dit bedrag niet geoormerkt is waardoor het als vrij besteedbaar wordt gezien.
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De suggestie die is gedaan is om te bekijken of dit via de bank kan worden geoormerkt als geld voor 
de kosten van overlijden. Inmiddels heeft Sabewa Zeeland aangegeven dat onderzoek hiernaar heeft 
uitgewezen dat dit niet mogelijk is. Een overlijdensverzekering is de enige oplossing om te voorkomen 
dat men niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wel is toegezegd dat dit onderdeel verder 
verduidelijkt gaat worden in de leidraad.

Suggesties.
In het overleg zijn de volgende suggesties door de gezamenlijke wethouders gedaan.

• Verbeteren van de communicatie
• Het structureel aanbieden van een raads/nieuwsbrief met daarin de voortgang van de 

afhandeling van de verzoeken om kwijtschelding.
• Verruimen van de openingstijden van de frontoffice/telefonische bereikbaarheid.
• Tijdig communiceren in geval van bijzonderheden/calamiteiten.

Sabewa heeft toegezegd in september de volgende nieuwsbrief te verzenden met daarin de actuele 
stand van zaken van de afhandeling van de verzoeken.
Er is inmiddels een analyse gemaakt van de openingstijden/telefonische bereikbaarheid. De 
conclusies hiervan worden aan het algemeen bestuur voorgelegd. De gemeenten zullen daarna 
worden ingelicht over de besluitvorming.

Sabewa geeft aan dat er hard wordt gewerkt om het proces te optimaliseren. De v olgende 
maatregelen zijn genomen:

• De medewerkers van Sabewa boeken alle verzoeken in en handelen alle burgercontacten af.
• De beoordeling van de aanvragen worden door een zestal externe medewerkers gedaan.
• Het streven daarbij is om te voldoen aan de gestelde norm van 90% afgehandelde verzoeken.
• Er wordt hard gewerkt aan de leesbaarheid van de brieven.
• In september staat de nieuwe leidraad op de agenda in het DB waarna een v oorstel naar de 

raden wordt gezonden.

Stand van zaken 20-8-2019.
In de bijlage zijn de actuele aantallen opgenomen voor 2019 in vergelijking tot 2018.
Wat opvalt is de afname van het totaal aantal verzoeken van 2871 aanvragen in 2018 naar 1885 
aanvragen in 2019. De gewijzigde procedure voor 2019 is daar de oorzaak van.
Hiervan zijn 1407 aanvragen nog niet afgehandeld.

Het aantal geautomatiseerd afgehandelde verzoeken om kwijtschelding is ook toegenomen van 2309 
naar 2617.

Het aantal beroepschriften is in 2018 explosief toegenomen tov 2017 nl. 502 in 2018 en 233 in 2017.
Dit ligt in de lijn van de verwachting omdat er een substantieel groter aantal verzoeken in 2018 is 
ingediend dan in 2017 en dan in 2019.
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De samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland zal de resultaten van de 
afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken door Sabewa Zeeland kritisch blijven volgen.

Bijlagen
• Nieuwsbrief
• Stand van zaken verzoeken om kwijtschelding 2019

Wij er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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Nieuwsbrief juni 2019

Kwijtschelding

In de Algemeen Bestuursvergadering van 14 juni is er een gesprek geweest over de

kwijtschelding voor de deelnemers van Sabewa Zeeland en voor de niet-deelnemende

gemeenten, namelijk de gemeenten Vlissingen, Veere, Middelburg en Schouwen-

Duiveland. De gemeente Noord-Beveland was helaas verhinderd bij dit gesprek. In dit

gesprek is van gedachten gewisseld over de voortgang van de afhandeling van de

kwijtscheldingsverzoeken en het proces hiervan. De niet-deelnemende gemeenten

hebben aangegeven de kwijtschelding ook in de toekomst te willen laten uitvoeren

door Sabewa Zeeland.

 

Afgelopen jaren is samen met alle betrokkenen getracht het proces van kwijtschelding

duidelijk en burgervriendelijk in te richten. In januari 2019 is het

kwijtscheldingsproces van 2018 met de deelnemers geëvalueerd. Daaruit zijn

verschillende verbeterpunten naar voren gekomen. Sabewa Zeeland heeft naar

aanleiding hiervan verschillende aanpassingen gedaan, waaronder het door

ontwikkelen van de software en het verkorten van de doorlooptijden voor het

beoordelen van verzoeken en beroepschriften. Ook hebben wij de afgelopen tijd meer

ingezet op klantcontact, door onder andere binnen 2 werkdagen te reageren op

klachten en door persoonlijke aandacht en service voor de vragen die terecht komen

bij de Front-office.

 

Sabewa Zeeland
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Ook heeft Sabewa Zeeland in het gesprek over de kwijtschelding een doorkijkje gegeven

naar haar toekomstvisie voor de kwijtschelding:

·       Verder door ontwikkelen van de software voor de kwijtschelding;

·       Streven naar een korte(re) behandeltermijn voor de kwijtscheldingsverzoeken;

·       Jaarlijkse evaluatie van de Leidraad Kwijtschelding;

·       Jaarlijkse evaluatie met de deelnemers m.b.t. het proces van de kwijtschelding;

·       In gesprek met professionals zoals bewindvoerders en formulierenbrigades;

·       Duidelijkere informatieverschaffing aan zowel de burger als aan de professional.

De niet-deelnemende gemeenten hebben in het gesprek verschillende suggesties gedaan,

waaronder over de communicatie, de telefonische bereikbaarheid en de Leidraad

Kwijtschelding. Sabewa Zeeland gaat deze suggesties in overweging nemen. Het

algemeen bestuur is blij met het constructieve gesprek dat gevoerd is met alle gemeenten

en het waterschap.

Daarnaast heeft het Algemeen bestuur in de vergadering van 14 juni 2019 ingestemd met

de nieuwe Leidraad Kwijtschelding. In deze leidraad zijn er artikelen aangepast rondom

de aanschaf en het bezit van een auto. Zo is de aanschaf van een auto onder de

€ 2.269 niet langer verwijtbaar gedrag en wordt bij bezit van meerdere voertuigen het

voertuig met de hoogste waarde onder de € 2.269 buiten beschouwing gelaten bij de

beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek.

t h e  p e r f e c t  t i m e  i s  n o w

Nieuwsbrief juni 2019

Sabewa Zeeland
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Behandeling kwijtscheldingsverzoeken 2019

De behandeling van de verzoekschriften 2019 loopt voorspoedig. Inmiddels zijn er (op 6-

6-2019) 3165 verzoeken binnengekomen. Het aantal kwijtscheldingsaanvragen 2019 ligt

in lijn met de aanvragen 2017. In 2018 waren er fors meer aanvragen, omdat de drempel

voor aanvraag heel laag was. Dit proces is in 2019 aangepast. Burgers sturen bij de

aanvraag ook meteen relevante gegevens mee. Zo wordt voorkomen dat de

‘gelukzoekers’ ook kwijtschelding aanvragen.

 

 

 

 

Sabewa Zeeland
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