
Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang  
Raadslid J. Jellema 
 

 
Soort vraag      x    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling tijdens de raadsvergadering      
         van …………………… 
0 per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Onderwerp: Aanvraagformulier kwijtschelding 
 (s.v.p 1 vraag per formulier)  

 

 
Vraag: 
Op de website van de gemeente Harlingen is een aanvraagformulier voor kwijtschelding te 
downloaden (zie bijlage). Met dit formulier kan kwijtschelding worden aangevraagd voor gemeentelijke 
retributies en voor waterschapsbelastingen. 
 
Via de website van Hefpunt is het eveneens mogelijk een aanvraagformulier voor kwijtschelding te 
downloaden (zie bijlage). Ook hiermee kan kwijtschelding worden aangevraagd voor gemeentelijke  
retributies en voor waterschapsbelastingen. 

 
Hefpunt legt op haar website uit, dat inwoners van de gemeente Harlingen een verkort verzoek om 
kwijtschelding kunnen doen, waarbij de toetsing geautomatiseerd door bestandsvergelijking 
plaatsvindt. Pas als hieruit blijkt dat men niet in aanmerking komt voor geautomatiseerde 
kwijtschelding, dient alsnog het (uitgebreide) aanvraagformulier te worden ingevuld. 
 

1. Kan het college toelichten waarom  beide instanties twee verschillende procedures en 
aanvraagformulieren hanteren? 

 
2. Gelet op het feit dat de gemeente Harlingen op haar website geen verkort verzoek om 

kwijtschelding beschikbaar stelt en hier geheel niet over spreekt, kan het college uitleggen 
waarom  zij deze procedure niet hanteert, danwel niet uitdraagt? 

 
3. Hoe verhoudt zich dit verkort verzoek om kwijtschelding met de beantwoording van de 

wethouder in de vergadering van de raadscommissie
1
, waarbij de verwachting werd 

uitgesproken dat het aanvraagformulier vermoedelijk niet vereenvoudigd kon worden? 
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4. Gelet op het bovenstaande, kan het college aangeven welke acties zij, naar aanleiding van 

het hierboven geconstateerde, ten aanzien van het aanvraagformulier gaat ondernemen? 

 
 
(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


