raadsbesluit

Agendanummer:
Afdeling:

Burgerzaken en Belastingen

De raad van de gemeente Dinkelland;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013;
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, artikel 7 tot en met
28 a van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 26 van de Leidraad Invordering van
gemeentelijke belastingen gemeente Dinkelland;
overwegende, dat het gewenst is om nadere regels vast te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij van gemeentelijke belastingen;

Besluit
vast te stellen de:

KWIJTSCHELDINGSREGELING 2013

Artikel 1 Toepassing
Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen en heffingen.
Artikel 2 Belastingsoorten
Kwijtschelding is mogelijk voor:
a. de afvalstoffenheffing, voor het bedrag van de standaardset zijnde 1 container huishoudelijk
restafval, 1 container gft-afval en 1 milieubox, met dien verstande dat voor het bedrag hoger
dan de standaardset geen kwijtschelding wordt verleend;
b. de rioolheffing/rioolrecht, voor het bedrag van een waterverbuik van niet meer dan 300 m3,
met dien verstande dat voor het bedrag van een waterverbuik van meer dan 300 m3 geen
kwijtschelding wordt verleend;
c. de onroerende-zaakbelastingen.
Voor de overige gemeentelijke belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.
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 tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (MKOB).
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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 uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.
Artikel 7 Inwerkingtreding en citeerartikel
1. De “Kwijtscheldingsregeling 2011” vastgesteld bij raadsbesluit d.d.16 november 2010, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2013.
4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling 2013”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 29 januari 2013
De griffier,
De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier
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