Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Valkenburg aan de Geul,
Postbus 998
6300 AZ Valkenburg aan de Geul
Valkenburg aan de Geul, 3 februari 2015

Betreft: Informatiebrief BsGW

Geacht college,
Middels een informatiebrief werden de inwoners van Valkenburg aan de Geul recent door BsGW
geïnformeerd over het aanslagbiljet Gemeentelijke belastingen 2015.
In de brief wordt nadrukkelijk gewezen op de voordelen die ontstaan in de nieuwe situatie. Wij, de
leden van de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul, begrijpen uw keuze om te kiezen voor inning
via IsBW en waarderen de wijze waarop inwoners over de veranderingen worden geïnformeerd.
Wel hebben wij moeten constateren dat een naar onze mening belangrijk facet voor eenieder niet
geheel duidelijk zal zijn.
Enkel de goede lezer begrijpt uit het schrijven dat BsGW ingaande 1 maart in 10 termijnen de
gemeentelijke belasting 2015 via automatische incasso zal innen. Daarnaast betaalt eenieder in 2015
5 termijnen (januari t/m mei) betrekking hebbende op het jaar 2014.
Er wordt verder vermeld dat indien dit onoverkomelijke problemen op zal leveren contact met de
gemeente opgenomen kan worden om een betalingsregeling te treffen voor de resterende termijnen
van het belastingjaar 2014.
Wij hebben hier en daar bij oudere mede-inwoners navraag gedaan en hebben moeten constateren
dat de informatie als zodanig niet wordt begrepen. Inwoners zijn er zich niet van bewust dat al naar
gelang de persoonlijke situatie gedurende 2015 in termijnen een aanzienlijk totaalbedrag, variërend
van naar onze inschatting € 150,- tot € 500,-, meer betaald moet worden dan voorheen gebruikelijk
was.
In de praktijk betekent dit dat lagere inkomensgroepen bij ouderen, maar ook bij overige inwoners,
in geldelijke problemen kunnen geraken als hier onvoldoende op wordt ingespeeld. Inwoners zullen
pas gedurende de komende maanden geconfronteerd worden met de hogere te betalen bedragen.
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Wij, de leden van de Seniorenraad adviseren u daarom op zeer korte termijn alle inwoners te
voorzien van duidelijker informatie, zodat eenieder zich bewust zal zijn van zijn of haar persoonlijke
situatie en er tijdig voor inwoners die hiervoor in aanmerking komen, regelingen getroffen kunnen
worden.
Wij merken verder op dat wij het betreuren dat de inhaalactie zo drastisch wordt doorgevoerd in een
tijd dat er geen of nauwelijks ruimte is voor inkomenstoename bij ouderen. Een uitbetaling, gespreid
over meerdere jaren zou onze voorkeur hebben gehad.
Mocht u er prijs op stellen dan zijn wij gaarne bereid onze argumenten tijdens een mondeling
overleg toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens de Seniorenraad Valkenburg aan de Geul,
Ton Smeets,
voorzitter
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