
Amendement 2021 - 50

Amendement Verordening Rioolheffing 2022 - kwijtschelding

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld:

a. als het amendement 2021-49 is verworpen, artikel 13 te wijzigen van:

‘Er wordt kwijtschelding verleend voor het bedrag dat meer is dan € 23,47 van het in het 

eerste lid onder a of b van artikel 8 verschuldigd belastingbedrag.’

in:

‘Er wordt kwijtschelding verleend voor het in het eerste lid onder a of b van artikel 8 

verschuldigd belastingbedrag.’

b. als het amendement 2021-49 is aangenomen, in de Tarieventabel Rioolheffing 2022, achter 

3. te wijzigen van:

‘Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de eerste € 23,47 van het in het tweede lid 

verschuldigd belastingbedrag’

in:

‘Er wordt kwijtschelding verleend voor het bij 2.1 genoemde verschuldigde belastingbedrag.’

2. Aanleiding

Het voorstel tot vaststelling van de Verordening rioolheffing 2022.

3. Aspecten

Het amendement is ingegeven door het kwijtscheldingsonderzoek dat het college naar aanleiding 

van een eerdere motie heeft uitgevoerd: https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/2021-05-07-RIB-

Afdoening-motie-2020-99-kwijtschelding-lokale-heffingen-voor-minima.pdf. 

In 2020 hebben ca 940 huishoudens kwijtschelding ontvangen. Huishoudens met een 

minimuminkomen worden geconfronteerd met fors stijgende consumptie- en energieprijzen 

waardoor zij  weer moeilijker rond kunnen komen. Dan is een 'rekening' van € 25 voor de 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraad.ridderkerk.nl%2FDocumenten%2F2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-99-kwijtschelding-lokale-heffingen-voor-minima.pdf&data=04%7C01%7C%7Cb2982497ff1247b0c87e08d9c06fdeb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637752408971387489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qhSDZD0gVHdyDU8%2FUigfmOizNq9bCdIR%2FvcuSgKVEYU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraad.ridderkerk.nl%2FDocumenten%2F2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-99-kwijtschelding-lokale-heffingen-voor-minima.pdf&data=04%7C01%7C%7Cb2982497ff1247b0c87e08d9c06fdeb4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637752408971387489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qhSDZD0gVHdyDU8%2FUigfmOizNq9bCdIR%2FvcuSgKVEYU%3D&reserved=0


rioolheffing veel geld. Vandaar dat wij voorstellen om deze in ieder geval voor komend jaar kwijt te 

schelden. De kosten zullen ongeveer € 23.000 bedragen.  

4. Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van dit amendement wordt de verordening vastgesteld.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

De kosten worden in de 1e Tussenrapportage 2022 verwerkt en komen ten laste van het saldo van 

de begroting.

Het raadslid, 

Arianne Ripmeester, PvdA

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr.388489

Behandeld in de raadsvergadering van 16 december 2021

Samenvatting

Onderwerp is de rioolheffing. De raad wordt voorgesteld de verordening daarvoor zo te wijzigen 

dat kwijtschelding kan worden verleend voor het totale verschuldigde bedrag.

Uitslag stemming

Het amendement is verworpen.

Stemverhouding

Tegen 15 ( VVD, Van Vliet, Kloos, ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS)

Voor 13 ( GroenLinks, CDA, Los, Van der Linden, D66, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
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