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Voorgesteld raadsbesluit
De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel
Het vaststellen van de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023. De 
kwijtscheldingsverordening wordt zodanig vastgesteld, dat iedere belastingschuldige recht heeft op een 
verhoging van de vermogensnorm. Wel hangt de verhoging van de vermogensnorm af van de leefsituatie 
van de belastingschuldige (echtgenoten, alleenstaanden of alleenstaande ouders).

Aanleiding voor dit voorstel
Directe aanleiding voor deze regeling vormt de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden welke 
op 17 september jl. in werking is getreden. Deze regeling bevat regels over de wijze waarop provincies, 
gemeenten en waterschappen het vermogen en de kosten van bestaan kunnen vaststellen voor de 
beoordeling van het recht op kwijtschelding van gemeentelijk belastingen. Nieuw is dat de raad kan bepalen 
dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen wordt 
verhoogd. De uitkomsten van deze berekeningen worden vervolgens gebruikt om vast te kunnen stellen of 
een belastingschuldige recht heeft op kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Om die reden heeft de VNG 
een nieuwe modelverordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen opgesteld. 

De Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden vervangt de Nadere regels kwijtschelding 
gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Op de genoemde punten na is de regeling hetzelfde als haar 
voorganger.  

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Met het vaststellen van de ’verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023'' wordt een actuele en 
juist geformuleerde kwijtscheldingsregeling bereikt.

Argumentatie
Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer de motie Krol c.s. aangenomen waarin de regering is verzocht 
de Nadere regels zo aan te passen, dat AOW-gerechtigden die qua inkomen recht zouden hebben op 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dit recht niet verspelen door het hebben van een kleine 
vermogensbuffer.

Het kabinet heeft besloten de algemene verhoging van de vermogensnorm niet te beperken tot enkel AOW-
gerechtigden en duurzaam arbeidsongeschikten, zoals eerder het plan was.

In deze regeling wordt geregeld dat bij verordening kan worden geregeld dat de vermogensnorm zoals die 
op grond van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling geldt, wordt verhoogd. Wel 
wordt in deze regeling onderscheid gemaakt naar de leefsituatie van een belastingschuldige:
• Voor een belastingschuldige en zijn echtgenoot bedraagt de maximale verhoging € 2.000;
• Voor een belastingschuldige alleenstaande bedraagt de verhoging 75 procent van de verhoging die 

voor echtgenoten is gekozen
• Voor een belastingschuldige alleenstaande ouder bedraagt de verhoging 90 procent van de verhoging 

voor echtgenoten.

Al met al bevat deze regeling ten opzichte van de Nadere regels dus enkel nieuwe regels met betrekking tot 
de mogelijkheid om de vermogensnorm te verhogen.

Participatie samenleving
Niet van toepassing.



Externe communicatie
De Verordening wordt na besluitvorming bekend gemaakt in het Gemeenteblad. De regelingen zijn dan ook 
te raadplegen via www.overheid.nl.

Financiele paragraaf
De financiële gevolgen van de kwijtschelding zijn in de begroting van de belastingen meegenomen. De 
kwijtscheldingsbedragen liggen in de lijn met de ramingen.

Uitvoering
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet van toepassing. Gemeente Tubbergen kent geen kwijtschelding voor het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de waarnemend burgemeester

ing. J.L.M. Scholten J.H.M. Hermans-Vloedbeld



Raadsbesluit  

Datum: 20 december 2022
Nummer: 19 B 
Onderwerp: Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2023

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022, nr. 19 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 13 december 2022

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden; overwegende dat het gewenst is om nadere regels te 
stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

besluit: 
De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022

de waarnemend griffier,

Drs. J.B. Zijlstra MMC

de waarnemend voorzitter,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld


