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Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda 

Claudius Prinsenlaan 10 

4811 DJ Breda 

 

- verzonden per e-mail - 

 

Breda, 5 juni 2009 

 

Betreft: Vragen op basis van artikel 41 RvO  

 

 

Geacht College, 

 

De fractie van de Partij van de Arbeid is de afgelopen weken door verschillende bewoners 

van Breda benaderd die niet langer kwijtschelding blijken te krijgen voor de gemeentelijke 

belastingen. Het gaat om een groep 65-plussers met een AOW en in de meeste gevallen  

een aanvullend klein pensioen. Zij hebben in voorgaande jaren kwijtschelding ontvangen 

voor de gemeentelijke-en waterschapsbelastingen.  

 

Per 1 januari 2009 is de AOW met een paar tientjes verhoogd en door deze verhoging 

blijken ze nu geen recht meer te hebben op kwijtschelding. De verhoging was bedoeld om 

de koopkracht van de AOW-ers te verbeteren, maar de mensen die ons hebben benaderd 

gaan er netto op achteruit in plaats van vooruit. De verhoging werkt bij deze mensen dan 

ook averechts. Veel mensen geven terecht aan de verhoging liever niet te ontvangen, maar 

die keuze hebben zij niet gekregen. De PvdA is van mening dat het niet zo kan zijn dat 

mensen met een AOW en een klein pensioen, er in deze tijd netto op achteruit gaan. 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen:  

 

1. Bent u het met ons eens dat de geschetste problematiek onwenselijk is en het niet 

de bedoeling kan zijn dat een groep 65 plussers door een geringe verhoging van de 

AOW geen kwijtschelding meer krijgt en er daardoor netto op achteruit gaan?  

2. Kunt u aangeven hoe groot de groep mensen is in Breda die hiermee te maken 

heeft? 

3. Wat gaat het college van B&W aan deze situatie doen?  

4. Hoe en wanneer gaat u de mensen die door deze situatie zorgen hebben over hun 

financiële situatie hierover informeren? 

 

In afwachting van uw antwoord,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Partij van de Arbeid fractie Breda,  

 

 

 

Miriam Haagh-Reijne 

Fractievoorzitter 

 

 
 


