Veelgestelde vragen over de Meevaller 2017
Rond 28 september 2018 krijgen huishoudens uit de gemeente Drimmelen een
bedrag van € 54, - op hun bankrekening bijgeschreven. Hieronder een overzicht
met vragen en antwoorden over deze Meevaller 2017.
- Waarom krijgen inwoners dit bedrag?
De gemeente heeft in 2017 geld overgehouden. Het gemeentebestuur vond het
gepast een deel van het bedrag te verdelen onder inwoners.
- Gebeurt dat elk jaar?
In principe gaat het om een eenmalige gebeurtenis..
- Waarom dit (deze hoogte) bedrag?
Het overschot bedraagt ruim € 600.000 en wordt gelijk verdeeld over alle
huishoudens.
- Aan wie wordt het bedrag overgemaakt?
In principe aan ieder huishouden. Het gaat om huishoudens die op 28 juni 2018 bij
ons bekend zijn. Op die dag heeft de raad namelijk dit besluit genomen.
- Wanneer?
Het is de bedoeling dat rond 28 september 2018 iedereen het bedrag op zijn of haar
bankrekening krijgt bijgeschreven.
- Beschikt de gemeente wel over alle bankrekeningnummers?
Van de meeste huishoudens wel. De mensen van wie we geen
bankrekeningnummer hebben, sturen we een brief met het verzoek het nummer aan
ons door te geven. Deze groep krijgt rond 15 oktober het bedrag op de rekening
bijgeschreven.
- Het is 28 september geweest en heb nog niets op mijn bankrekingnummer ontvangen?
Staat het bedrag van € 54,- op 2 oktober nog niet op uw rekening en heeft u geen
brief met het verzoek om uw rekeningnummer door te geven ontvangen? Neem dan
contact met ons op, het liefst via e-mail naar: gemeente@drimmelen.nl.
- Ik ben verhuisd, krijg ik het bedrag dan wel?
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2018 het besluit genomen. Was u nog
ingeschreven bij de gemeente op 28 juni 2018, dan krijgt u het bedrag.
- Ik ben net in de gemeente Drimmelen komen wonen, krijg ik het bedrag ook?
Als u na 28 juni 2018 bent ingeschreven in de gemeente Drimmelen, dan helaas
niet.
- Krijgen bewoners van verzorgingstehuizen e.d. het bedrag ook?
Ja, het gaat om huishoudens, inwoners die ook gemeentelijke belastingen betalen.
- Hoe zit het mensen met een uitkering of mensen met schulden?
Het bedrag wordt overgemaakt naar alle huishoudens.
- Geldt het bedrag als inkomen?
Het bedrag is een gift en valt niet onder inkomen. Het heeft dan ook geen gevolgen
voor toeslagen en dergelijke.

- Kan deze gift in mindering worden gebracht op mijn nog openstaande belastingschuld?
Nee, de gift staat helemaal los van de belastingheffing.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail:
gemeente@drimmelen.nl of telefonisch via het algemene nummer: 140162.

