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Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland 

Postbus 1 

2650 AA Berkel en Rodenrijs 

 

Ons kenmerk: ASD16.B.006 

 

 Lansingerland, 15 juni 2016 

Geacht college, 

Conform artikel 3:8 van de Verordening Sociaal Domein 2015 van de gemeente Lansingerland maakt 

de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gebruik van de mogelijkheid om een ongevraagd advies uit te 

brengen over de kwijtschelding van waterschapsbelasting. 

 

Inleiding 

Eind vorig jaar is er veel aandacht geweest over het voornemen van het Hoogheemraadschap van 

Delfland (HHDelfland) om geen volledige kwijtschelding van de waterschapsbelasting te verlenen 

aan mensen met een inkomen op bijstandsniveau. Ondanks oproepen vanuit de diverse gemeenten 

aan het bestuur van het Hoogheemraadschap om af te zien van dit voornemen heeft het 

Hoogheemraadschap besloten om de geplande maatregel toch door te voeren. 

Voor de inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in Berkel en Rodenrijs betekent dit een 

aanzienlijke lastenverzwaring. Ook is inmiddels duidelijk geworden dat de gemeente Lansingerland 

verzoeken om deze lastenverzwaring te compenseren via de bijzondere bijstand heeft afgewezen. 

Inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek vallen onder een ander Hoogheemraadschap waar nog 

steeds 100% kwijtschelding mogelijk is. Hierdoor ontstaat voor inwoners met een inkomen op 

bijstandsniveau een financiële ongelijkheid. Voor de ASD aanleiding om dit ongevraagde advies uit te 

brengen.  

 

Achtergrond 

Binnen de gemeente Lansingerland valt de dorpskern Berkel en Rodenrijs onder het HHDelfland en 

de dorpskernen Bleiswijk en Bergschenhoek vallen onder het Hoogheemraadschap van Schieland en 

de Krimpenerwaard (HHSK). Tot 2016 verleenden de Hoogheemraadschappen geheel of gedeeltelijke 

kwijtschelding van de waterschapsbelasting aan burgers met een inkomen op bijstandsniveau..  

De waterschapsbelasting bestaat uit twee onderdelen: watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Alle 

huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing. Voor de 

zuiveringsheffing heeft HHDelfland besloten dat in 2016 nog slechts 50% kwijtschelding mogelijk is  

en in 2017 vervalt de kwijtschelding volledig. In bedragen betekent dit voor een alleenstaande in 2016 

een lastenverzwaring van € 47,22 oplopend naar € 94,45 in 2017. Voor een gezin zijn de bedragen 

respectievelijk € 141,67 in 2016 en € 283,35 in 2017. Een ander onderdeel van de waterschapsbelasting 

is de watersysteemheffing. Hiervoor is in 2016 en 2017 nog steeds volledige kwijtschelding mogelijk. 

 

Ook in het HHSK is de discussie over het afschaffen van de kwijtschelding gevoerd. Dit waterschap 

heeft echter besloten om nog steeds aan mensen met een inkomen op bijstandsniveau volledige 

kwijtschelding toe te kennen. Voor 2017 heeft het bestuur van HHSK nog geen beslissing genomen. 

De beslissing van het HHDelfland heeft niet alleen lokaal maar ook landelijk in de politiek aandacht 

gekregen. Door Tweede Kamerleden Jacobi en Yücel zijn aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid vragen gesteld over het voornemen van HHDelfland om de kwijtschelding van de 
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zuiveringsheffing in twee stappen geheel af te schaffen (zie hiervoor: beantwoording-kamervragen-

over-kwijtschelding-hoogheemraadschap-delfland). In haar antwoorden van 18 januari 2016 heeft de 

staatssecretaris onder meer aangegeven dat de waterschappen een eigen verantwoordelijkheid hebben 

ten aanzien van de kwijtschelding van lokale belastingen en dat te verwachten valt dat door de 

beslissing van het HHDelfland mensen in de regio het hierdoor moeilijker krijgen om uit de schulden 

te blijven of schulden af te lossen. Op de vraag “Deelt u de verwachting dat het afschaffen van een 

kwijtscheldingsregeling leidt tot een directe extra lastenverzwaring van huishoudens met een laag inkomen, 

alsook een indirecte lastenverzwaring voor gemeenten door een groter beroep op de bijzondere bijstand? Zo ja, 

wat kunt en gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?” heeft de staatsecretaris 

geantwoord “Met een inkomen op het minimumniveau van de algemene bijstand wordt men geacht te kunnen 

voorzien in de noodzakelijke kosten van bestaan. Het al dan niet gefaseerd afschaffen van een 

kwijtscheldingsregeling kan voor de betrokken inwoners met een bijstandsuitkering of een vergelijkbaar laag 

inkomen tot extra kosten leiden. De gemeente kan op basis van maatwerk besluiten om deze extra kosten in 

individuele gevallen geheel of gedeeltelijk via een aanvullende inkomensondersteuning te compenseren.” 

 

Advies 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er in Lansingerland voor inwoners met een inkomen op 

bijstandsniveau sprake is van financiële ongelijkheid in inkomensondersteuning, immers inwoners 

hebben geen keuze in het waterschap. Waar inwoners van Bleiswijk en Bergschenhoek nog steeds in 

aanmerking komen voor volledige kwijtschelding, betalen inwoners uit Berkel in 2016 50% en in 2017 

het volledige bedrag aan zuiveringsheffing omdat de gemeente besloten heeft om aan deze inwoners 

geen aanvullende inkomensondersteuning te bieden. 

De ASD erkent dat waterschappen vrij zijn om kwijtschelding te verlenen, echter gesterkt door de 

reactie van de staatssecretaris op eerdergenoemde Kamervragen adviseert de ASD aan uw college om 

aanvullende inkomensondersteuning te verlenen aan de inwoners van Berkel en Rodenrijs die geen 

volledige kwijtschelding meer krijgen voor de zuiveringsheffing. En tevens deze mogelijkheid te 

vermelden op haar website en onder de aandacht te brengen van de toegangspartners en 

maatschappelijke organisaties. 

De ASD is van mening dat deze maatregel vrij eenvoudig is door te voeren, omdat de aanvraag en 

berekening van de vrijstelling via de Regionale Belasting Groep (RBG) wordt uitgevoerd namens de 

Hoogheemraadschappen. Inwoners hebben dus via deze organisatie al een aanslagbiljet ontvangen en 

kunnen op basis hiervan een verzoek indienen voor inkomensondersteuning. 

 

Afsluiting 

Graag ontvangt de ASD een schriftelijke reactie op dit voorstel. Indien u besluit om het voorstel niet 

over te nemen dan ontvangen wij graag een toelichting.  

Hoogachtend, 

 

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland, 

G.N.Steenkamp, voorzitter 

 

ASD Lansingerland 

Postbus 295 

2650 AG Berkel en Rodenrijs 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/01/18/beantwoording-kamervragen-over-kwijtschelding-hoogheemraadschap-delfland/beantwoording-kamervragen-over-kwijtschelding-hoogheemraadschap-delfland.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/01/18/beantwoording-kamervragen-over-kwijtschelding-hoogheemraadschap-delfland/beantwoording-kamervragen-over-kwijtschelding-hoogheemraadschap-delfland.pdf
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Afdeling  

Economische & 

Maatschappelijke Ontwikkeling  

Postbus 1 

2650 AA Berkel en Rodenrijs 

 

Nadere informatie 

Serge Deceuninck  

Telefoon 

14 010  

E-mail 

info@lansingerland.nl   

Fax 

(010) 800 40 01  

Adviesraad Sociaal Domein Lansingerland 

Postbus 295 

2650 AG  BERKEL EN RODENRIJS 

Verzenddatum 5 juli 2016 

Ons kenmerk U16.08737 

Uw brief van   

Onderwerp Reactie op uw advies over de 

kwijtschelding van waterschapslasten  

 

 

Geachte heer Steenkamp,  
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Op 15 juni 2016 bracht de ASD een ongevraagd advies uit over de kwijtschelding van de 

zuiveringsheffing. Hierin adviseert de ASD de gemeente inwoners van Berkel en Rodenrijs financieel te 

compenseren voor de voorgenomen afschaffing van deze kwijtschelding. Met deze brief ontvangt u onze 

reactie op uw advies. 

 

Onze reactie 

Allereerst willen wij u natuurlijk bedanken voor uw advies. Wij erkennen de problematiek als gevolg van 

de voorgenomen afschaffing van de zuiveringsheffing door het Hoogheemraadschap Delfland. Om deze 

reden hebben wij dan ook diverse pogingen ondernomen om deze afschaffing te voorkomen. Zo heeft 

wethouder van Tatenhove hierover ingesproken bij een vergadering van het waterschap in november 

2015. Ook nam zij met dit doel deel aan twee overleggen tussen alle betrokken wethouders en het 

Hoogheemraadschap. 

 

Wij nemen uw advies om als gemeente deze inwoners te compenseren via inkomensondersteuning echter 

niet over. Wij zien het namelijk niet als onze taak om inwoners te compenseren voor het wegvallen van 

een bepaalde regeling als gevolg van het besluit van een andere overheid. Wij krijgen als gemeente 

immers geen budget vanuit het Rijk voor een dergelijke compensatie. Ook kunnen we geen wezenlijke 

invloed uitoefenen op het besluit van andere bestuursorganen. Dit is in lijn met onze reactie op uw 

eerdere advies over de compensatie van MBO-scholieren. 

 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

Als een van de argumenten voor uw advies noemt u de ontstane rechtsongelijkheid tussen inwoners van 

Berkel & Rodenrijs enerzijds en inwoners van Bergschenhoek en Bleiswijk anderzijds. Deze laatste groep 

zou immers nog wel recht hebben op kwijtschelding. Helaas is ook dit Hoogheemraadschap voornemens 

om de kwijtschelding van de zuiveringsheffing af te gaan schaffen. Hierdoor is er geen sprake van de 

door u genoemde rechtsongelijkheid tussen onze inwoners. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  pagina 2/2 

Ons kenmerk U16.08737 

 

Tot slot 

Zoals gezegd erkennen wij wel de ernst van de problematiek. Mochten inwoners uit deze doelgroep in 

schrijnende situaties zich bij u melden, dan willen wij u vragen om deze inwoners door te verwijzen 

naar de gemeente. Wij kunnen dan in dergelijke individuele schrijnende gevallen bekijken wat wij 

kunnen doen. 

 

Wij gaan ervan uit u hierbij goed te hebben geïnformeerd. 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

  

drs. ing. Ad Eijkenaar  

Secretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 

 

  

 


