
 

Motie 2020 - 99 

Motie Kwijtschelding lokale heffingen voor minima 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Belastingverordening 2021; 

overwegende dat: 

1. de lokale heffingen in Ridderkerk voor minima niet volledig worden kwijtgescholden 

2. minima in 2021 € 97,62 betalen aan afvalstoffenheffing en € 26,16 aan rioolheffing, totaal 

€124,08; de bedragen waren in 2020 respectievelijk € 91,22 en € 23,87 met een totaal 

€ 115,09; 

3. dit bedrag in termijnen geïnd wordt; 

4. het Nibud en de Landelijke CliëntenRaad hebben aangegeven dat minima steeds moeilijker 

rondkomen en vanaf 2021 per maand tussen € 3,50 en € 5,00 minder te besteden hebben; 

5. de groep minima bestaat uit mensen met een uitkering en mensen met een baan of bedrijf; 

is van mening dat: 

a. onderzocht moet worden of volledige kwijtschelding voor minima mogelijk is; 

b. onderzocht moet worden op welke wijze gehele of gedeeltelijke kwijtschelding voor ZZP-ers 

met een minimuminkomen mogelijk is; 

verzoekt het college om: 

1. voor de Kadernota begroting 2022 inzichtelijk te maken hoe kwijtschelding voor minima te 

realiseren is in 2022 en verder; 

2. daarbij aan te geven welke beleidskeuzes er zijn om kwijtschelding mogelijk te maken; 

3. daarbij aan te geven wat de financiële consequenties zijn en voorstellen te doen ter dekking; 

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Arianne Ripmeester, PvdA Erna de Wolff, ChristenUnie 

Ton Overheid, CDA Daan Kardol, SGP 



  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 200747 

Behandeld in de raadsvergadering van 14 december 2020 

Samenvatting 
Onderwerp is de kwijtschelding voor minima. Het college wordt verzocht voor de Kadernota 

begroting 2022 inzichtelijk te maken hoe deze kwijtschelding in 2022 en verder is te realiseren en 

wat de financiële consequenties daarvan zijn. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 22 (PvdA, ChristenUnie, CDA, SGP, Partij 18PLUS, Echt voor Ridderkerk, Leefbaar 

Ridderkerk, VVD) 

Tegen: geen 
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