Nr.
B01.O

Onderwerp
Leidraad invordering
belastingen 2018

B02.OOT

Afzien
voorkeursrecht
Schoolstraat 1a

B50.RN0

Duurzaam financieel
beleid

COLLEGEBESLUITEN D.D. 14-08-2018
Samenvatting / toelichting
In 2017 is door het college voor het laatst de Leidraad
invordering gemeentelijke belastingen vastgesteld. De leidraad
moet worden aangepast in verband met de aanpassing van de
belastingwetgeving 2018 (met name enkele tarieven). Daarnaast
bevat dit besluit een aantal (beperkte) technische aanpassingen
van de Leidraad.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Alvorens de ontvanger overgaat tot ondershandse verkoop is
toestemming (onder voorwaarden) nodig van belastingschuldige.
- Verduidelijking van het verhaalsrecht van de ontvanger onder
het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen
- Diverse aanpassingen in gevallen dat belastingschuldigen uitstel
van betaling willen krijgen, inclusief de procesgang wanneer om
nadere informatie wordt gevraagd.
De heemkundevereniging Sprang-Capelle wil het pand aan
Julianastraat 5 in Sprang-Capelle aankopen als nieuw
onderkomen. Haar huidige pand aan de Schoolstraat 1a in
Sprang-Capelle kan dan verkocht worden.
Op het huidige pand aan de Schoolstraat rust een voorkeursrecht
ten gunste van de gemeente. Wanneer de heemkundevereniging
het pand wil vervreemden moet zij dit eerst voor fl. 15.000,- (nu
€6.807,-) aan de gemeente aanbieden. De heemkundevereniging
heeft aan de gemeente gevraagd of zij wil afzien van dit
voorkeursrecht. Een mogelijke meeropbrengst van het pand kan
zij dan in het nieuwe onderkomen investeren.
In een bestuurlijk overleg is aangegeven dat, behoudens
bestuurlijke goedkeuring, de gemeente bereid is om af te zien
van het voorkeursrecht, mits de heemkundevereniging als
compensatie de oorspronkelijke waarde van €6.807,- aan de
gemeente betaalt.
In het kaderstellend debat voor de begroting 2019 is door
raadsfracties ingegaan op het door coalitie en college
voorgestane duurzaam financieel beleid. Het beeld dat de raad
hierbij heeft, bleek zich met name toe te spitsen op het
terugdringen van de schuldenpositie van de gemeente c.q. het
aflossen van leningen. In het debat bleek ook dat er sprake is
van begripsverwarring en onvoldoende inzicht in de financiën van
de gemeente. Met name de (onjuiste) gedachte dat leningen
kunnen worden afgelost door middel van het inzetten van

Besluit
De leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2018
gemeente Waalwijk vast te stellen en de leidraad 2017 in
te trekken.

Af te zien van het voorkeursrecht op Schoolstraat 1a te
Sprang-Capelle tegen een compensatie vanuit de
heemkundevereniging van €6.807,-.

In te stemmen met bijgevoegde notitie en met de RIB door
middel waarvan de notitie aan de raad wordt aangeboden.
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reserves leeft raadsbreed. De waarnemend portefeuillehouder
Financiën heeft toegezegd dat de raad een notitie zal ontvangen
die op de problematiek ingaat en daarin verduidelijking brengt.
De toegezegde notitie is bijgevoegd, evenals de RIB waarmee de
notitie aan de raad wordt aangeboden.

