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RAADSVOORSTEL  
 
 
Datum:        23 februari 2016 
Nummer:     13A                             
Onderwerp: Kwijtschelding 2016 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Vaststellen Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 
 
Samenvatting van het voorstel 
Raadsvoorstel en – besluit Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De raad heeft op 1 december 2015 de Verordening Afvalstoffenheffing 2016 vastgesteld. Daarbij is 
de tariefstructuur aangepast, waarbij er sprake wordt van een vast bedrag (basistarief) en een 
bedrag per lediging van de grijze container voor restafval. De kwijtschelding wordt beperkt tot het 
vaste deel (basistarief). Dit betekent dat de Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 
2016 moet worden vastgesteld. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
De Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 vaststellen met daarin de verwerking 
van het raadsbesluit van 1 december 2015 om kwijtschelding te verlenen voor het vaste deel van de 
afvalstoffenheffing. Door de gewijzigde tariefstructuur van de afvalstoffenheffing wordt de 
kwijtschelding van dit onderdeel beperkt tot het vaste deel (basistarief).  
 
Argumentatie  
Het door de raad vastgestelde Afvalbeleidsplan en de Verordening Afvalstoffenheffing 2016 heeft 
gevolgen voor de toepassing van de kwijtschelding. Omdat in het raadsbesluit van 1 december van 
2015 het voorstel is aangenomen om alleen kwijtschelding te verlenen voor het vaste deel (basistarief) 
afvalstoffenheffing dient de Kwijtscheldingsregeling 2013 te worden aangepast. 
 
Externe communicatie 
De Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016 zal bekend worden gemaakt op 
www.overheid.nl, www.dinkelland.nl en in de Dinkelland Visie.  
 

Financiële paragraaf 
Beperking van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing heeft tot gevolg, dat de begrote lasten ter 
zake naar beneden kunnen worden bijgesteld. In het 2

de
 programmajournaal van 2016 kan daarvan 

een betrouwbare inschatting worden gemaakt. 
 
Uitvoering 
- 
Evaluatie 
- 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
 
Bijlagen 
Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp raadsbesluit. 
 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND, 
de loco-ecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
E.M. Grobben                                       mr. R.S. Cazemier 

http://www.overheid.nl/
http://www.dinkelland.nl/
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Vergadering presidium op  

Besluit presidium: o om advies naar Commissie  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  Commissie op  

Advies aan de raad o advies hamerstuk 
advies bespreekstuk 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 



 

 

RAADSBESLUIT  
 
 
Datum:        23 februari 2016 
Nummer:     13B                
Onderwerp: Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016              
 
De raad van de gemeente Dinkelland,  
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016, nr. 
I15.047062;  
 
gelet op het advies van de commissie van 15 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 waterschapsbelastingen; 
 
B E S L U I T: 
 
vast te stellen de: 
 

Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016      
 
      

Artikel 1   Toepassing 

Deze verordening 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 waterverbruik 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 

tegemoetkoming 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 

uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid. 
 
 
 



 
 

   

 

Artikel 7  Inwerkingtreding en citeerartikel 

1. De “Kwijtscheldingsregeling 2013” vastgesteld bij raadsbesluit van 29 januari 2013, wordt 

ingetrokken. 

2. De Kwijtscheldingsregeling 2013 blijft van toepassing op kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 

januari 2016 zijn ingediend. 

3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2016. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 
2016”. 

 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 maart 2016, 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM mr. R.S. Cazemier 
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