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• Voor veel bijstandsgerechtigden is k'-!_ijtschelden van belasting te complex 

Waterschap te bureaucratisch 
Waterschap De 
Dommel maakte het 
bijstandsgerechtigden 
te lastig om vrijstelling 
van belastingen aan te 
vragen. Dat erkent het 
bestuur, nadat de 
Eindhovense Diana 
van der Velden een 
klacht indiende. 

Jens Verhagen 
jens.verhagen@ed.nl 

Eindhoven/ Boxtel 

D 
e alleenstaande moe
der {38) leeft van een 
bijstandsuitkering en 
moer bui ren haar 
vaste lasten rondko

men van een kleine 250 euro per 
maand. Er gelden regels die haar 
de kans geven een verzoek te doen 
om belastingen (deels) nier re hoe
ven betalen. Bij Waterschap De 
Dommel gaat her voor haar 
om zo'n 200 euro per jaar. ,.Voor 
mij is dat veel geld", zegt ze. ,.Her 
maakt het verschil ofik wel of nier 
iets \c.an kopen. Of een keer wat 
leuks \c.an doen mee m'n zoon." 

De vrouw kreeg hulp van han 
specialistisch begeleider, Arno de 
Poorter. Hij ontdekte dar de aan
vraag tot rwee keer roe onterecht 
buiten behandeling werd gesteld. 
Zo was het - in tegenstelling rot 
wat De Dommel communiceert -
niet mogelijk ontbrekende gege
vens aan te vullen. Later bleken 
stukken bij De Dommel in een 
spamfilter te zijn beland. ,,Al mer 
al ben ik er een jaar mee bezig ge
weest, in m'n vrije uren", stelt De 
Poorter. ,.Dar lukt niet iedereen, 
zeker kweubare mensen nieL Die 
laten het erbij ziucn al~ 1,1: een in
gewikkelde briefkrijgen met 'uw 
aanvraag is buiten behandeling ge
steld'. En lopen geld mi\ waarop ze 
gewoon recht hebben." 

l let waterschap <:rkcn1 de fou-
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ten, na een door De Pooner aange- geld. ,.Het is fijn da_t je eindelijk soort trajecten lastig vinden, maar 
spannen procedure bij een onaf- ge~ien wordt. M~t mterner e~ kan niet voor iedereen de uren 
hankelijk klachtenadviseur. Des- brieven ben 1k niet goed. Als 1k on- crin stoppen die blijkbaar nodig 
gevraagd laat het dagelijks bestuur deraan een tekst ben, weet ik al zijn om iets voor elkaarte krijgen 

te wijzigen haalde het desrijds net 
niet bij een stemming in het alge
meen bestuur, in feite de 'gemeen
teraad van het waterschap'. 

weten bet aanvraagproces te zul· niet meer war er bovenaan stond." binnen zulke bureaucratie. Men-
Jen verbeteren. Zo komt er meer I De Poorter is tevreden, maar ook sen hebben echt soms het ge- Verkiezingen in 2023 
tijd om ontbrekende gegevens aan voorzichtig. Het steekt hem dat De voel geleefd te worden door in- Volgens de woordvoerder van De 
te leveren en logt het systeem I Dommel stelt dat er buiten het ge- stanties. Maar laten we hopen dat Dommel betekenen de door cc 
waarin dat moet niet langer auto- val van de Eindhovense 'geen ver- de verbeteringen die worden be- voeren aanpassingen niet dat het 
marisch uit na vijftien minuten. gelijkbare casumn bekend zijn". loofd, er ook echt komen." verhogen van die norm opnieuw 
Daardoor was ' rustig gegevens op- 1 "Ik heb meerdere cliënten die dit Het kwijtscheldingsbeleid van in beeld is. ,.Het is a.111 het alge-
zoeken lastig', stelt een woord· I I het waterschap was vorig j.1ar ook meen bestuur om dit onderwerp 
voerder. Ook nemen medewerkers LL I al onderwerp v.1n discussie. /\Is opnieuw te .1genderen. Het is niet 
de dienstverlening onder de loep. I ■■ enige van Nedcrl,ind hanteert De de verwachting dat dit voor de wa-

l 200 euro maakt voor Dommel namelijk st'.cngere re- tcrschapsverkiezingcn in io23 op· 
Eindelijk gezien .. , . . gels. Enkel mcn~en ~!c op ofondcr nieuw gebeurt.'" 
Van der Velden reageert opgelucht ffllJ t verschil of Ik wel 95 procent v.rn het b11s1anclsniveau Vorig jaar kwamen 70·11 5500 
op die 1oc1eggingen en op de ex- of niet iets kan kopen le~_en komen in a.1111nrrking, 1cr- I huishoudens bij Dl' Domnll'I in 
cu~e\. l laar kwijmhelding voor j w11I_ ,•,·•~_nom~ v,111 100 procent g<'- .1.1nrnerki11g voor kwijt>chcldin!: 
2021 l'n 2022 is inmiddels !:Nc- - Diana van der Velden bru1kl'11Jk 1s. l·en voorstel om d.11 v.111 de w.11rrsch.1Jl\lwl.i<1 in~. 


