
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

• Vragensteller: Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

• Onderwerp/vergaderstuk: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2023 

• Vergaderdatum: 1 december 2022 

• Portefeuillehouder: C.A. van der Duijn Schouten 

• Datum indiening vraag: 1 december 2022 

• Datum ontvangst antwoord: 1 december 2022 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

In artikel 2 van de Kwijtscheldingsverordening staat dat (voor inwoners die daarvoor in aanmerking komen) 

64% van het verschuldigde belastingbedrag voor de afvalstoffenheffing wordt kwijtgescholden.  

Voor de gebruikersbelasting rioolheffing is dit 71%. Waarom is er niet voor volledige kwijtschelding van 

deze belastingen gekozen?  

Antwoord 1 

Sinds jaar en dag hebben we in Ridderkerk gedeeltelijke kwijtschelding in plaats van volledige 

kwijtschelding. De gedachte hierachter is dat bij de bepaling van de hoogte van de bijstandsuitkering 

rekening is gehouden met een drempelbedrag aan te betalen gemeentelijke belastingen. 

Vraag 2 

In de Kwijtscheldingsverordening van de gemeente Rotterdam is de volgende bepaling opgenomen: 

‘‘Bij de berekening van de betalingscapaciteit voor burgers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, 

geldt artikel 1a van het besluit nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Het 

bedrag van de kosten van bestaan wordt gesteld op 100% van de toepasselijke AOW-normen.’’ 

Wat is de reden dat de Ridderkerkse Kwijtscheldingsverordening niet ook zo’n bepaling kent? Is het voor 

inwoners die AOW-gerechtigd zijn niet gunstiger om bij de kwijtschelding uit te gaan van de AOW-normen 

in plaats van de bijstandsnormen, zoals nu gedaan wordt?  

Antwoord 2 



Het toepassen van de AOW-normen betekent een verruiming van het vigerende kwijtscheldingsbeleid en 

leidt tot meer kwijtscheldingsaanvragen. Tot op heden is hiervoor niet gekozen. Volledigheidshalve 

verwijzen wij u naar bijgaande raadsinformatiebrief, waarin de uitkomsten van onderzoek naar verruiming 

van ons kwijtscheldingsbeleid zijn weergegeven. 

Vraag 3 

Komen kleine ondernemers/zzp’ers ook in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke 

belastingen? Zo ja, op welke wijze kunnen zij een aanvraag doen en gelden voor hen dezelfde 

voorwaarden als voor andere inwoners? Zo nee, waarom niet?   

Antwoord 3 

In de uitvoeringsregeling zijn ondernemers uitgesloten van kwijtschelding. Op gemeentelijk niveau kan de 

gemeente het beleid verruimen, daar waar het om privé belastingschulden van ondernemers gaat. Tot op 

heden is hiervoor niet gekozen. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar deze raadsinformatiebrief van 7 

mei 2021, waarin de uitkomsten van onderzoek naar verruiming van ons kwijtscheldingsbeleid zijn 

weergegeven. 

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-99-kwijtschelding-lokale-heffingen-voor-minima.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-99-kwijtschelding-lokale-heffingen-voor-minima.pdf
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