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RAADSBESLUIT 

Onderwerp 
Verordening kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 

Datum vergadering Kenmerk 
 

Vaststelling belastingtarieven en -
verordeningen 2016 (RK) (1016267) 

10 december 2015 1016337 

Commissie Samen Leven 1-12-2015   

 

De raad van de gemeente Ridderkerk; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;  

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 
 
overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van  
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen; 
 

BESLUIT: 

Vast te stellen de 

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN  

 
Artikel 1 Kwijtschelding kan worden verleend in de volgende gevallen 
 
1. Kwijtschelding van belastingschuld kan worden verleend voor de volgende belastingen: 

 Afvalstoffenheffing, 

 Onroerende zaakbelastingen 

 Rioolheffing 
2. Geen kwijtschelding wordt verleend voor alle overige belastingen. 

Artikel 2 Gedeeltelijke kwijtschelding 

 Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor het 
verschuldigde belastingbedrag vermeld in hoofdstuk 10 van het Besluit tarieven gemeentelijke 
heffingen en invordering; 

 Bij de invordering van de gebruikersbelasting rioolheffing wordt geen kwijtschelding verleend 
voor het verschuldigde belastingbedrag vermeld in hoofdstuk 10 van het Besluit tarieven 
gemeentelijke heffingen en invordering. 

Artikel 3 Vaststelling kosten van bestaan 
Het percentage van de kosten van bestaan wordt vastgesteld op 100% van de genormeerde 
bijstandsuitkering. 
 
Artikel 4 Indienen verzoek om kwijtschelding 
Het verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt gedaan op het daartoe 
bestemde formulier bij de daartoe aangewezen gemeenteambtenaar. Dit formulier dient binnen acht 
weken na toezending aan hem te worden geretourneerd. 
 



 

 

Besluitnr. 1016337 

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Regeling Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015” van 11 december 2014, wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij 
van toepassing blijft op de feiten en omstandigheden die zich vóór 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 2016. 
4. Dit besluit wordt aangehaald als “Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen”. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 10 december 2015. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


