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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk BBB777/897320

Beste heer Smolenaers en mevrouw Kleinmoedig

Via deze brief geven wij u antwoord op de gestelde artikel 40 vragen welke gaan over de
verhoging van de waterschapsbelastingen van Waterschap Limburg,

Vraag: Klopt deze berichtgeving?
Antwoord: Ja, de berichtgeving klopt

Vraag: Was deze kostenverhoging niet te voorzien?
Antwoord: Vanuit de gemeente was deze kostenverhoging niet te voorzien

Vraag: Worden huurder ook geraakt door betreffende verhoging?
Antwoord: Ja, huurders worden hier ook mee geraakt.

Vraag: Wat zijn de gevolgen voor huurders en huiseigenaren in Weert?
Antwoord: De gevolgen zijn dat de maandelijkse lasten gaan stijgen. Dat betekent dat
de komende vier jaar gemiddeld de lasten met € 1,- stijgen per maand wat in 2023
resulteert in meer dan€ 46,- per jaar dan nu het geval is.

Vraag: Zijn er mogelijkheden met betrekking tot kwijtschelding voor mensen met een
inkomen onder de armoedegrens?
Antwoord: Het Waterschap Limburg scheldt de aanslag kwijt voor mensen op het
sociaal minimum (= bijstandsniveau). Dit gebeurt door een inkomens- en
vermogenstoets. Bij het beoordelen van het vermogen wordt gekeken naar bank- en
spaartegoeden (maximaal € 1200 - € 2.000 afhankelijk van het huishoudtype), eigen
woning met overwaarde en een auto (met een waarde van meer dan € 2.269,-). Als de
kosten stijgen, stijgt de kwijtschelding mee. Mensen op het sociaal minimum merken
niets van deze verhoging.
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Beantwoording artikel 40 vragen verhoging waterschapsbelastingen
van Waterschap Limburg.



Vraag: Zijn er mogelijkheden om de effecten van deze verhoging te verzachten of
nivelleren voor inwoners van de gemeente Weert?
Antwoord: Binnen het huidige beleid zijn er geen mogelijkheden. De voorwaarden voor
kwijtschelding zijn vastgelegd in de Leidraad invordering (artikel 26).

Met vriendelijke groeten,

Bu rgemeester en wethouders,
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