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Onderwerp: Gemeentelijke kwijtscheldingen 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
Als gevolg van de tegemoetkoming aan AOW-gerechtigden per 1 januari 2009 kwam een aantal 
AOW’ers dat voorheen voor kwijtschelding in aanmerking kwam, hier niet meer voor in 
aanmerking. De extra verhoging van de tegemoetkoming in 2009 hield verband met de invoering 
van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg). De staatssecretaris van 
Financiën heeft daarop besloten hiervoor de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 te wijzigen. 
De wijziging komt erop neer dat de kosten van bestaan van de AOW-gerechtigden worden 
verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan de verhoging van de tegemoetkoming AOW per 1 
januari 2009 (ad. € 21,59 per persoon). Hiermee wordt bereikt dat de betreffende AOW’ers die in 
2008 kwijtschelding hebben gekregen niet enkel als gevolg van genoemde verhoging in 2009 het 
recht op kwijtschelding verliezen. Dit betekent dat er natuurlijk wel een andere reden voor afwijzing 
kan zijn geweest. 
 
Voor Ridderkerk betekende deze maatregel dat er van de 46 verzoeken om herziening na 
herberekening er 11 verzoeken alsnog (gedeeltelijk) gehonoreerd zijn. Deze inwoners zijn 
inmiddels op de hoogte gesteld van dit besluit. Aangezien bij het opleggen van de maatregel alle 
AOW-gerechtigden benaderd zijn, gaan wij er vooralsnog van uit dat er niet meer verzoeken om 
herberekening ontvangen zullen worden. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 


