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Geachte heer Van Huizen,  

 

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.  

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.  

 

Contact  Social Media Overige gegevens 

 www.hollandskroon.nl   facebook.com/hollandskroon  BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785 

 T 088 – 321 50 00   @hollandskroon  BIC: BNGHNL2G 

Per brief van 22 oktober 2021 heeft de cliëntenraad een klemmend verzoek gedaan aan de gemeente om 

bij het aanpassen van de afvalstoffenheffing, ervoor te waken dat de inwoners die nu recht hebben op 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, achteruitgaan door de nieuwe regeling.   

In deze reactie zal hierop in worden gegaan.  

 

Er is gekozen voor een nieuwe vorm van afvalstoffenheffing in het kader van duurzaamheid. De 

achterliggende gedachte hiervan is dat deze nieuwe vorm het scheiden van afval stimuleert. Dit is goed 

voor mens en milieu. In deze nieuwe vorm is gekozen voor een vast tarief en een variabel tarief.  

De variabele tarieven zijn inmiddels bekend en staan op onze website: College stelt nieuwe tarieven 

afvalstoffenheffing 2022 voor aan raad  | Hollands Kroon. 

 

Bij de overwegingen voor dit nieuwe stelsel zijn de belangen van de inwoners met een laag inkomen, die 

normaliter recht hebben op de kwijtscheldingen, meegenomen. Uw verzoek hier aandacht voor te 

hebben, is hierin ook meegenomen.  

Het wordt door de gemeente niet wenselijk geacht dat deze doelgroep door het nieuwe stelsel benadeeld 

wordt. Zowel de vaste als de variabele afvalstoffenheffing zal daarom voor kwijtschelding in aanmerking 

komen.  
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Daarnaast wordt er nog aandacht besteed aan een maatwerkoplossing voor inwoners met een medische 

indicatie. Dit zal in de Raadsvergadering van 16 december aan de orde komen. Over de uitwerking hiervan 

zal de cliëntenraad te zijner tijd worden ingelicht.  

 

Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht omtrent dit onderwerp. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Isa Dekkers 

 

Namens 

 

M.M.J. van Gent 

Wethouder Sociaal domein en samenleving 

 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


