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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• concept verordening kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen 

Onderwerp: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2009 

Gevraagd besluit: 

1. in te trekken de verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 1996, laatstelijk gewijzigd 
op 12 mei 2004, zulks gerekend met ingang van 1 januari 2009; 

2. vast te stellen de Verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2009. 

Inleiding en aanleiding 
Naar aanleiding van de gewijzigde wet- en regelgeving en de vigerende Rijksnormen voor de kwijtschelding 
gemeentelijke heffingen is de Verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 1996 niet meer 
actueel. De oorspronkelijke artikelen 1 en 2 vervallen. 

In de nieuwe nummering zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 
Artikel 1: De mogelijkheid tot het verlenen van kwijtschelding voor onroerende-zaakbelasting komt te vervallen. 
Artikel 3: Het aanvraagformulier wordt aangevraagd bij de coordinator Thesaurie in plaats van de teamleider 
van het Administratiekantoor en het formulier dient ook bij de coordinator Thesaurie te worden ingediend. Er 
wordt een termijn van orde gesteld van drie maanden. 
Artikel 8: De verordening kan worden aangehaald als de Verordening Kwijtschelding 2009 in plaats van de 
Verordening Kwijtschelding 1996. 
Artikel 9: De verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en werkt terug vanaf 
1 januari 2009. 

De onroerende-zaakbelasting is nog alleen van toepassing op huiseigenaren. In 2007 is voor 13 aanslagen 
kwijtschelding verleend voor een bedrag van € 1.303,86 en in 2008 voor vier aanslagen voor een bedrag van 
€ 328,35. 

Beoogd resultaat 
Aanpassing en actualisering van de regelgeving. 

Kader 
Conform de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de Gemeentewet, artikel 255, en de Leidraad 
Invordering gemeente Den Helder, artikel 26. 

Argumenten / alternatieven 
Niet van toepassing. 

FinanciSle consequenties 
Geen afwijking ten opzichte van het huidige financiele beleid. 

Juridische consequenties 
Conform de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de Gemeentewet, artikel 255, en de Leidraad 
Invordering gemeente Den Helder, artikel 26. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 
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Aanpak / uitvoering 
Geen opmerkingen. 

Den Helder, 3 februari 2009 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

C.J.M. Hienkens , loco-burgemeester 

, secretaris 
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