
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

TOELICHTING BESLISPUNT 2 
  

  
  

Pagina 1/2 

 
 
Voorstel  
Artikel 1 lid 4 onder a uit de 'Verordening inzake kwijtschelding gemeentelijke belastingen' te laten 
vervallen (met ingang van 1 januari 2022). Het betreft de kwijtschelding van de leges voor de 
aanvraag van een voorrangsverklaring voor een sociale huurwoning in de Drechtsteden. De kosten voor 
de aanvraag bedragen €65,65 (prijspeil 2021).  
 
Toelichting 
De gemeente Dordrecht is de enige gemeente in de Drechtsteden waar de leges voor de aanvraag 
voorrangsverklaring worden kwijtgescholden. Het is onbekend wanneer deze kwijtschelding is 
ingevoerd en waarom Dordrecht hierin afwijkend beleid heeft. Met het laten vervallen van de 
kwijtschelding wordt in de Drechtsteden uniform beleid gevoerd als het gaat om de kosten voor de 
voorrangsaanvraag. 
 
Het Platform Uitvoering Voorrangsregeling (PUV) geeft aan dat kwijtschelding van de leges met zich 
meebrengt dat regelmatig verzoeken in behandeling moeten worden genomen, waarbij op voorhand 
vaststaat dat de aanvrager geen aanspraak kan maken op de voorrangsregeling. Aanvragers hebben 
vanwege het kwijtschelden van de leges immers niets te verliezen. Door de kwijtschelding te schrappen 
zal naar verwachting het aantal aanvragen dalen, wat resulteert in een lagere lastendruk op de PUV en 
daarmee een daling van de operationele kosten.  
 
Aantallen 
Het aantal kwijtscheldingen fluctueert en ligt de afgelopen 5 jaar grofweg tussen de 55 en de 60 op 
jaarbasis met een uitschieter in 2016 (zie tabel 1). Niet alle mensen die kwijtschelding hebben 
ontvangen van de leges hebben een voorrangsverklaring gekregen. Het aandeel mensen dat 
kwijtschelding heeft ontvangen dat ook daadwerkelijk recht heeft op een voorrangsverklaring ligt de 
laatste 3 jaar tussen de 49% en 60%.  
 
Het schrappen van de kwijtschelding treft minima die recht hebben op voorrang. Gekeken naar de 
laatste 3 jaar is bij 18% van de mensen die een voorrangsverklaring hebben ontvangen de kosten voor 
de leges kwijtgescholden. Het gaat om gemiddeld 29 huishoudens per jaar. Het beeld voor het jaar 
2020 is weergegeven in tabel 2. In 2020 hebben 47 huishoudens kwijtschelding ontvangen. Hiervan 
hebben 23 huishoudens ook daadwerkelijk een voorrangsverklaring ontvangen. Inzet is om deze groep 
op andere wijze ook in de toekomst te compenseren. Momenteel wordt nagegaan welke mogelijkheden 
er zijn om tegemoet te komen in de kosten voor huishoudens met een minimuminkomen die recht 
hebben op een voorrangsverklaring. 
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Tabel 1: Kwijtscheldingen voorrangsregeling 2015-2020 

Jaar Omschrijving 
Bedrag 

totaal 

Leges 

aanvraag 

Aantal 

kwijtschel

dingen 

Aantal 

kwijtscheldingen 

met 

voorrangsverklaring 

Aantal 

voorrang 

aangevraagd 

Aantal 

voorrang 

verstrekt 

2020  
Kwijtscheldingen 

voorrangsregeling  
3.149,50 65,65 47 23 (49%) 261  149  

2019 
Kwijtscheldingen 

voorrangsregeling 
3.880,00 64,80 60 36 (60%) 276 181 

2018 
Kwijtscheldingen 

voorrangsregeling 
3.405,30 63,20 54 29 (54%) 261 162 

2017 
Kwijtscheldingen 

voorrangsregeling 
3.662,35 62,15 59 onbekend 284 66 [1]  

2016 
Kwijtscheldingen 

voorrangsregeling 
4.666,20 60,65 77 onbekend 244 onbekend 

2015 
Kwijtscheldingen 

voorrangsregeling 
3.301,90 60,10 55 onbekend 234 onbekend 

    [1] vanaf 17 juli 2017 

 
Tabel 2: Kwijtscheldingen voorrangsregeling 2020 

 

kwijtschelding aantal 

J N 
 

voorrang 
J  23 126  149 

N  24 88  112 

aantal 47 214 261 

 
Kosten uitvoering voorrangsregeling 
De huidige kosten voor de uitvoering van de voorrangsregeling bedragen regionaal € 550.000 per jaar. 
Deze kosten worden verdeeld over 6 Drechtstedengemeenten. Uitgaande van 275 aanvragen per jaar 
komt dit neer op € 2.000 per aanvraag. Het schrappen van de kwijtschelding leidt mogelijk tot een 
daling van circa 20-25 aanvragen per jaar en daarmee tot een kostenbesparing van € 40.000 - 
€ 50.000.  
 
 


