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RAADSVOORSTEL  
 
 
Datum: 4 maart 2016 
Nummer: 18A 
                 
Onderwerp: Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 
 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen u voor de Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2013 in te trekken en een 
nieuwe kwijtscheldingsverordening vast te stellen. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan worden verleend aan een belastingplichtige als de 
betalingscapaciteit (vermogen en/of inkomen beneden bepaalde normen) ontbreekt om de aanslag te 
voldoen. Hiervoor dient de gemeenteraad een nadere regeling te treffen in een kwijtscheldingsveror-
dening. Uw raad heeft in 2013 een kwijtscheldingsverordening vastgesteld. Wij stellen u voor om een 
nieuwe verordening vast te stellen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Uw raad heeft op 14 december 2015 de Verordening Afvalstoffenheffing 2016 vastgesteld. Daarbij 
is de tariefstructuur aangepast. Daardoor is er nu sprake van een basistarief en een bedrag per 
lediging van de grijze container voor restafval. Voorheen was er alleen sprake van één tarief afval-
stoffenheffing. Elke lediging kostte daarnaast één fiche. Deze fiches konden gekocht worden bij de 
supermarkten. Voor wat betreft deze fiches was er dus géén sprake van belastingheffing. Er kon 
hiervoor dus ook geen kwijtschelding worden verleend. Alleen van het basistarief kon kwijtschelding 
worden verleend.  
 
Indien de kwijtscheldingsverordening niet wordt aangepast, zou nu echter in voorkomende gevallen 
ook van het bedrag per lediging kwijtschelding moeten worden verleend.  
 
Door uw raad is echter op 14 december 2015 het voorstel aangenomen om alleen kwijtschelding te 
verlenen voor het basistarief van de afvalstoffenheffing. Daarom dient de Verordening kwijtschel-
dingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen te worden aangepast. De kwijtschelding dient 
uitdrukkelijk te worden beperkt tot het vaste deel (basistarief). Dit gegeven is aanleiding voor ons 
om uw raad voor te stellen de kwijtscheldingsverordening in haar geheel opnieuw vast te stellen.  
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Met dit voorstel wordt bewerkstelligd dat de kwijtschelding van afvalstoffenheffing beperkt blijft tot het 
basistarief, ondanks de gewijzigde tariefstructuur van de afvalstoffenheffing. 
 
Externe communicatie 
De Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 zal bekend worden gemaakt in het 
elektronisch gemeenteblad op tubbergen.nl.  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 

{GERARDM}  
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 

https://www.tubbergen.nl/node/413
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Vergadering presidium op 22 februari 2016 

Besluit presidium: X om advies naar cie. R. en E.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering cie. S. en B. op 8 maart 2016 

Advies aan de raad X advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 
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RAADSBESLUIT  
 
 
Datum: 4 maart 2016 
Nummer: 18B   
 
Onderwerp: Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016. 
                
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2016,  
nr. 18A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 8 maart 2016; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 28 van de Invorderingswet 1990 en 
de artikelen 1 en 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapbelastingen; 
 
 
B E S L U I T: 
 
 vast te stellen de: 
 

Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 
 
Artikel 1 Toepassing 

Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen en heffingen. 
 
Artikel 2 Belastingsoorten 
Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen: 
a. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt alleen kwijtschelding verleend voor het vaste 

bedrag (basistarief).  
b. Bij de invordering van de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend voor het bedrag van een 

waterverbruik van niet meer dan 300m3, met dien verstande dat voor het bedrag van een water-
verbruik van meer dan 300m3 geen kwijtschelding wordt verleend.  

c. Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt volledige kwijtschelding verleend van 
het in te vorderen bedrag. 

 
Artikel 3 Kwijtschelding 

Rekening houdende met het gestelde in artikel 2 wordt er voor 100% kwijtschelding verleend en het 

percentage voor de berekening van de kosten van het bestaan wordt vastgesteld op 100%. 

 
Artikel 4 Kinderopvang 

Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten van de  

kinderopvang.  

 
Artikel 5 Inkomensnorm 65-plussers 

Het percentage van de kosten van bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben 

bereikt is 100% van de toepasselijke netto AOW-norm. Deze verhoogd met de toepasselijke tege-

moetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (MKOB). 
 
Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de uitvoe-

ring van het kwijtscheldingsbeleid. 
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Artikel 7 Inwerkingtreding en citeerartikel 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en heeft terugwerkende 

kracht tot en met 1 januari 2016. 

2. De Verordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 28 januari 2013, wordt ingetrokken. 

3. De Verordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen blijft van toepassing 

op kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 januari 2016 zijn ingediend. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belas-

tingen 2016”.  
 
 
Aldus besloten in de openbare 
raadsvergadering van 14 maart 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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