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Geachte heer Meuwese,
Op 16 augustus jl. heeft u namens de fracties van de Partij van de Arbeid, de Algemene
Waterschapspartij en 50PLUS een schriftelijke vraag gesteld aan het College van dijkgraaf en
hoogheemraden. Met deze brief voorzien wij in de beantwoording van uw vraag.
Uw vraagstelling is als volgt:
Met betrekking tot het kwijtscheldingsbeleid is in het Collegeprogramma 2015-2019 een paragraaf
opgenomen inzake dit beleid. Hierin is aangegeven dat het hoogheemraadschap de eventuele
kwijtschelding voor ZZP'ers nader zal onderzoeken waarbij tevens het gehele kwijtscheldingsbeleid
zal worden geëvalueerd.
De fracties van Partij van de Arbeid, de Algemene Waterschapspartij en 50PLUS verzoeken u het
College van hoofdingelanden nog dit jaar in staat te stellen de resultaten van uw nader onderzoek
met betrekking tot kwijtschelding van ZZP'ers te bespreken in combinatie met de evaluatie.
Ten behoeve van dit nadere onderzoek doen wij u hierbij, wellicht ten overvloede, de door het
waterschap Vallei en Veluwe uitgebrachte notitie inzake verruiming kwijtscheldingsbeleid
toekomsten. Graag vernemen wij van u of u hiertoe bereid bent.
Wij kunnen deze vraag als volgt beantwoorden.
Het College van dijkgraaf en hoogheemraden deelt uw ambitie om voornemens uit het
Collegeprogramma (15.25086) om te zetten in maatregelen. Het door u aangehaalde voornemen
inzake het kwijtscheldingsbeleid kent, naast de afspraak om vanaf 2016 de kwijtscheldingsnorm
voor AOW'ers te verruimen, ook een extra onderzoek naar kwijtschelding voor ZZP'ers evenals een
evaluatie van het gehele kwijtscheldingsbeleid.
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Inmiddels is het extra onderzoek dat noodzakelijk is voor de besluitvorming over kwijtschelding van
belastingen voor ZZP'ers ter hand genomen. De verwachting is dat dit onderzoek, in combinatie met
de evaluatie van het gehele kwijtscheldingsbeleid nog dit jaar uitgevoerd kan worden.
Wij zijn voornemens om de resultaten van het onderzoek en de evaluatie in de decembervergadering
van het College van hoofdingelanden ter bespreking te agenderen.
Hiermee verwachten wij u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

