
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 
● Vragensteller: Jeroen Rijsdijk, Arianne Ripmeester, PvdA-GROENLINKS  

● Onderwerp/vergaderstuk: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2023 

● Vergaderdatum: 15-12-2022 

● Portefeuillehouder: C.A. van der Duijn Schouten 

● Datum indiening vraag: 12-12-2022 

● Datum ontvangst antwoord: 14 december 2022 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Inwoners ontvangen vanaf 1 januari 2023 hun aanslag voor de gemeentelijke belastingen via het 

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). De raad heeft daarmee 

al eerder ingestemd. In Barendrecht staat voor de raadsvergadering van 20 december de 

Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 op de agenda. In Albrandswaard is deze gemeenschappelijke 

regeling ook naar de raad gegaan. Wordt deze gemeenschappelijke regeling ook voorgelegd aan de 

Ridderkerkse raad? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 

De toetreding van Ridderkerk tot de GR SVHW is in de nieuwe GR SVHW 2023 opgenomen. De huidige 

deelnemers zullen met deze Gemeenschappelijke Regeling formeel akkoord gaan en over gaan tot 

vaststelling. Aan de gemeenteraad zal middels een RIB de GR SVHW 2023, waarmee de toetreding 

formeel is geregeld, worden toegezonden.     

Vraag 2 

Op 5 december heeft het Barendrechtse college een notitie van SVHW naar de raad gestuurd, waarin 

ingegaan wordt op de mogelijkheid om de kwijtscheldingsnormen te verruimen naar aanleiding van de 

landelijke Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden en waarin een aantal aanbevelingen 

worden gedaan om tot een uniforme uitvoering te komen door de gemeenten die deelnemen aan de 

gemeenschappelijke regeling. Is de Ridderkerkse kwijtscheldingsverordening in lijn met de aanbevelingen 

van SVHW? Zo nee, op welke punten niet en maakt dit ‘maatwerk’ het opleggen en innen van de 

Ridderkerkse belastingen door SVHW duurder?  

 

https://barendrecht.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/799674


Antwoord  

Ja, in de Verordening kwijtschelding is de actuele Landelijke Regeling kwijtschelding belastingen 

medeoverheden ten aanzien van de verruiming van de vermogenstoets overgenomen (zie artikel 4). Er is 

daarom geen aanleiding voor SVHW om voor Ridderkerk een aanbeveling te doen. 

Vraag 3 

Er is het voornemen om in Ridderkerk 64% kwijtschelding voor afvalstoffenheffing en 71% voor rioolheffing 

te hanteren. 

Wat betekent dit in euro's? 

Antwoord 3 

De kwijt te schelden bedragen zien er als volgt:  

 

 

Voor de rioolheffing voor eigenaren bestaat, als gevolg van de vermogenstoets, geen recht op 

kwijtschelding. 

2023  Kwijt te schelden bedrag 

Afvalstoffenheffing  Tarief  
bedrag 
kwijtschelding Perc 

Éénpersoonshuishouden 279,48 178,87 64% 
Tweepersoonshuishouden 375,24 240,15 64% 
Meerpersoonshuishouden 386,52 247,37 64% 
Rioolheffing (gebruikers) 103,20 73,27 71% 
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