
  

 
 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 17.08652 / I17.028337 

Datum vergadering: 19 september 2017 

Datum voorstel: 1 augustus 2017 

Nummer:   13A 

Onderwerp: Eerste wijziging Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 

 

 

Voorgesteld raadsbesluit: 
Vaststelle  Eerste ijzigi g K ijts heldi gs erorde i g ge ee telijke elasti ge   

Samenvatting van het voorstel 
Bij de vaststelling van de Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016  op 22 maart 2016 is 

besloten dat er alleen kwijtschelding wordt verleend voor het vaste deel (basistarief) van de 

afvalstoffenheffing. Echter bij de vaststelling van de Nota Minimabeleid 2016  op 20 september 2016 is 

besloten om ook kwijtschelding voor een beperkt aantal aanbiedingen van de 

restafvalcontainer/verzamelcontainer te verlenen (variabele deel afvalstoffenheffing). Daartoe dient de 

Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016  te worden aangepast.  

Aanleiding voor dit voorstel 
Besluit in Nota Minimabeleid 2016  van 20 september 2016 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 

De Eerste ijzigi g K ijts heldi gs erorde i g ge ee telijke elasti ge   aststelle  et daari  de 
verwerking van het raadsbesluit van 20 september 2016 (vaststelling Nota Minimabeleid 2016 ) om ook 

kwijtschelding voor een beperkt aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer/verzamelcontainer (het 

variabele deel van de afvalstoffenheffing) te verlenen. 

Argumentatie  

Bij de vaststelling van de Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016  op 22 maart 2016 

hebt u  besloten dat er alleen kwijtschelding wordt verleend voor het vaste deel (basistarief) van de 

afvalstoffenheffing.  

Daarna  hebt u bij de vaststelling van de Nota Minimabeleid 2016  op 20 september 2016 besloten om 

ook kwijtschelding voor een beperkt aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer/-verzamelcontainer 

(variabele deel afvalstoffenheffing) te verlenen.  

Daarbij gaat het om maximaal 6 aanbiedingen over het belastingjaar 2016 (onderdeel van de aanslag 

gemeentelijke heffingen 2017) en maximaal 4 aanbiedingen over het belastingjaar 2017 (onderdeel van de 

aanslag gemeentelijke heffingen 2018). 

In de praktijk is er sprake van 2 soorten containers, te weten een container met een inhoud van 240 liter en 

een container met 140 liter inhoud. Daarnaast zijn er milieupassen voor bewoners van appartementen en 

dergelijke, die gebruik maken van verzamelcontainers. Omdat er verschillen bestaan in de omvang van de 

inzamelmiddelen is gekozen om de kwijtschelding te bepalen op de volgende maxima: 

- belastingjaar 2016; aantal aanbiedingen 2016 (onderdeel van de aanslag gemeentelijke heffingen 

2017): maximaal 6 aanbiedingen a  ee   liter o tai er = € ,  e  

- belastingjaar 2017; aantal aanbiedingen 2017 (onderdeel van de aanslag gemeentelijke heffingen 

2018) : maximaal 4 aanbiedingen a  ee   liter o tai er = € ,8 . 
 

Dus, wanneer het variabele deel van de afvalstoffenheffing  over belastingjaar 2016 € ,  of lager is 

wordt dit bedrag (of lager) meegenomen bij de kwijtschelding en  

voor  het variabele deel van de afvalstoffenheffing  over belastingjaar 2017 is dit edrag € ,8  of lager . 
De kwijtschelding voor het onderdeel vastrecht van de afvalstoffenheffing blijft ongewijzigd. 
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 Om dit te kunnen toepassen moet de Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016  

worden aangepast. De wijziging mag met terugwerkende kracht (1-1-2017) plaatsvinden, omdat hier sprake 

is van een begunstigend beleid. De nieuwe regeling is van toepassing op verzoeken om kwijtschelding die 

vanaf 1 januari 2017 zijn ingediend.  

Kwijtschelding wordt verleend aan de belastingplichtige als de betalingscapaciteit (vermogen en/of 

inkomen beneden bepaalde normen) ontbreekt om de aanslag gemeentelijke belastingen geheel of 

gedeeltelijk te voldoen.  

Externe communicatie 

De Eerste ijzigi g K ijts heldi gs erorde i g ge ee telijke elasti ge   zal eke d orde  
gemaakt op www.overheid.nl, www.dinkelland.nl en daarvan zal mededeling worden gedaan in de 

Dinkelland Visie.  

Financiële paragraaf 

In de begroting 2017 is rekening gehouden met een bedrag aan kwijtscheldingen van in totaal € 90.000,-- , 
inclusief het deel vast recht van de afvalstoffenheffing. Door in 2017 ook (maximaal) € 55,20 van het 
variabele deel van de afvalstoffenheffing  kwijt te schelden betekent, dat het budget voor kwijtschelding met 
€ 17.000,-- moet worden verhoogd. 

Voor het jaar 2018 ordt reke i g gehoude  et ee  extra edrag a  € . ,--. 
Dit wordt gedekt uit de voorziening afval.  

Uitvoering 

N.v.t. 

Evaluatie 

N.v.t. 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Tubbergen verleent alleen kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor het vaste deel (basisbedrag) van 

de afvalstoffenheffing. 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegd ontwerpraadsbesluit. 

 

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

de secretaris de burgemeester 

E.M. Grobben I.A. Bakker 

 

 

 

 

 

 

 

Vergadering presidium op  2017 

Besluit presidium: o om advies naar commissie 

o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering algemene commissie  2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk: bespreekstuk 

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   

http://www.overheid.nl/
http://www.dinkelland.nl/
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Raadsbesluit   
 

Zaak-/documentnummer: 17.08652 / I17.028337 

Datum:   19 september 2017 
Nummer:  13B 
Onderwerp: Eerste wijziging Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 augustus 2017;  
 
gelet op het advies van de commissie van 12 september 2017; 
 
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 waterschapsbelastingen; 
 
B E S L U I T: 
 
vast te stellen de:  
 
Verordening tot Eerste wijziging van de Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 
2016 
 

Artikel I 
De Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 wordt als volgt gewijzigd: 

I  Artikel  Belasti gsoorte  ordt  su  a  er a ge  door:  
a. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor: 

1. het vaste bedrag (basistarief) als bedoeld in hoofdstuk 2 onderdeel 2.1 van de tarieventabel 

behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing; 

2. het  aantal aanbiedingen (variabele bedrag) als bedoeld in hoofdstuk 2 onderdeel 2.2 en 

volgende van de voornoemde tarieventabel voor zover deze: 

 over belastingjaar 2016: niet meer edrage  da  € , ; 
 over belastingjaar 2017 en volgende jaren: iet eer edrage  da  € ,8 . 

Artikel II  
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt 

terug tot en met 1 januari 2017. 

2. De bepalingen, die op grond van dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op 

kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend.  

3. Dit esluit ordt aa gehaald als Eerste ijzigi g K ijts heldi gs erorde i g ge ee telijke 
elasti ge  . 



2 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 september 2017, 

 

De gemeenteraad van Dinkelland, 

de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 
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