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Onderwerp

vragen inzake recreatiewoning en huurtoeslag

Geachte fractie,
Op uw vragen inzake het onderwerp recreatiewoning en huurtoeslag in de nieuwsbrief van de
IGSD, decemb er 20 I 7 zijn hieronder antwoorden geformuleerd:
1. Hoeveel personen maken nu al gebruik van deze vorrn van bijzondere bijstand?

Op dit moment (23 januari 2018) is er nog geen bijzondere bijstand betaald aan inwoners voor de
huur van de recreatiewoning/vakantiewoning vanwege het wegvallen van de huurtoeslag.

2.Heeft het College er zichf op om hoeveel personen het uiteindelijk kan gaan?
Het is moeilijk te kwantificeren om hoeveel mensen het kan gaan. Bij de IGSD zijn 18 huishoudens
bekend die op een vakantie-/bungalowpark of camping wonen die tot de minima behoren dan wel
een uitkering van de IGSD ontvangen. Van deze huishoudens is echter niet bekend of zij
huurtoeslag (hebben) ontvangen van de belastingdienst.
3. Welke maatregelen denkt het College te kunnen nemen als huurders van recreatiewoningen in de
gemeente Westerveld na drie maanden nog geen huurwoning hebben kunnen realiseren?
Het college is van mening dat drie maanden een relevante overgangstermijn is voor het vinden van
andere woonruimte of om andere financiële maatregelen te treffen om deze stopzetting te kunnen

compenseren.
4. Welke criteria gelden voor deze bijzondere voûn van bijzondere bijstand?
Het moet gaan om inwoners van recreatie- of vakantiewoningen die voor die woningen huurtoeslag
(hebben) ontvangen van de belastingdienst. De belastingdienst moet de huurtoeslagvandeze
inwoners beëindigd hebben, omdat sprake is van een recreatie- of vakantiewoning. Of de inwoner
moet de huurtoesiag zelf per 1 april iOtg h"UU"n stopgezet bij de belastingdienstr. Deze inwoners
hebben onvoldoende inkomsten en vennogen om de huur van deze woningzelf te betalen.

Aan de bijzondere bijstand verbindt de IGSD/het college de verplichting om te zoeken naar
woningen waarvoor wel huurtoeslag mogelijk is. Daarbij mag de inwoner zich niet beperken tot de
1 Inwoners die in een recreatiewoning wonery daar huurtoeslag voor krijgen en geen bericht van de belastingdienst hebben
gekregen dat de huurtoeslag wordt beëindigd, zijn verplicht de huurtoeslag zelf per 1 april 2018 stop te zetten bij de
belastingdienst. Doen ze dat niet, dan vordert de belastingdienst de huurtoeslag terug die vanaf 1 april 2018 aan hen is
verstrekt. Zie hiervoor de brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 15 november 2017 over de afschaffing
van huurtoeslag voor bewoners van vakantiewoningen. Dit naar aanleiding van vragen van twee leden van de SGP-fractie
in de Tweede Kamer.
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regio. Met dit beleid wil de IGSD/het college huurschulden voorkomen en mensen de gelegenheid
geven andere betaalbare woonruimte te vinden. Huurschulden kunnen weer leiden tot een beroep
op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waarvoor de IGSD/gemeente ook verantwoordelijke
is. Bovendien is het vinden van andere woonruimte met huurschulden minder eenvoudig.
Bijkomende redenen. De belastingdienst heeft de wetswijziging uitsluitend via de eigen website
gecommuniceerd. Staatssecretaris van Financiën erkent verder dat de communicatie naar
gemeenten toe niet helemaal goed is gegaarf .

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

de

.J.
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