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Vast te stellen de Kwijtscheldingsverordening 2015
Publiekssamenvatting
De Kwijtscheldingsverordening legt vast welke regels gelden voor de verkrijging van kwijtschelding op
gemeentelijke belastingen en heffingen. In de gemeente Den Helder wordt alleen voor afvalstoffenheffing
kwijtschelding verleend. Omdat de uitvoering van belasting- en een deel van de invorderingstaken per 1 januari
2015 naar de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus zijn overgegaan is ook het toekennen van
kwijtscheldingen afvalstoffenheffing een taak van Cocensus. Om efficiencyredenen hanteert Cocensus voor alle
deelnemende gemeenten uniforme verordeningen naar voorbeeld van de modelverordeningen van de VNG.
Bij de overgang naar Cocensus per 1 januari 2015 zijn daarom alle belastingverordeningen gesynchroniseerd
naar het model Cocensus. Voor de kwijtscheldingsverordening had dit ook moeten gebeuren. De tot nu toe
gehanteerde kwijtscheldingsverordening van 2009 is ook niet meer actueel omdat hierin nog de kwijtschelding
van hondenbelasting is opgenomen. Deze belasting wordt echter niet meer door Den Helder opgelegd. De
gemeenteraad moet daarom de nieuwe kwijtscheldingsverordening 2015 vaststellen zodat die gebruikt kan
worden bij het kwijtschelden van afvalstoffenheffing voor 2015.
Inleiding
Per 1 januari 2015 is de uitvoering van de gemeentelijke belastingen gemeente Den Helder overgegaan naar de
GR Cocensus. Bij de overdracht is zijn alle belastingverordeningen om efficiencyredenen uniform gemaakt aan
de modellen die door de GR Cocensus worden gebruikt. Omdat Cocensus ook een deel van de invordering
voor Den Helder uitvoert waaronder de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen diende ook de
kwijtscheldingsverordening van 2009 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld te worden. Deze verordening
vastgesteld op 6 april 2009 is niet meer actueel omdat hierin nog gesproken wordt over het verlenen van
kwijtschelding voor de hondenbelasting. Deze belasting wordt in Den Helder niet meer geheven.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is onderdeel van het minimabeleid en moet
worden vastgelegd in een actuele verordening of regeling. De tot nu toegepaste verordening is niet actueel.
Door vaststelling van de Kwijtscheldingsverordening 2015 wordt op basis van een actuele verordening een
bijdrage geleverd aan een onderdeel van het minimabeleid.
Kader
Artikel 255 van de Gemeentewet. Hierin is geregeld dat er voor gemeentelijke heffingen door de raad geheel of
gedeeltelijke vrijstelling kan worden verleend;
Artikel 26 van de Invorderingswet 1990. Ingevolge artikel 26 van de Invorderingswet 1990 kan kwijtschelding
worden verleend aan de belastingschuldige die niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de
belastingaanslag te betalen. Hiervan kan sprake zijn als de belastingschuldige niet over betalingscapaciteit
beschikt.
De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De betalingscapaciteit wordt op grond van artikel 13 van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 berekend door de gemiddeld per maand te verwachten kosten van
bestaan van de belastingschuldige in mindering te brengen op zijn gemiddeld per maand te verwachten nettoRaadsvoorstel
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besteedbaar inkomen. Artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 geeft aan welke bedragen in
aanmerking worden genomen als kosten van bestaan. Het tweede lid van artikel 16 doet dat specifiek voor de
belastingschuldige die 65 jaar of ouder is en verwijst daarbij naar de normbedragen van artikel 22 van de Wet
werk en bijstand.
Argumenten
In de verordening van 6 april 2009 is nog sprake van kwijtschelding van de hondenbelasting. Deze belasting
wordt in Den Helder niet meer geheven.
Met ingang van 1 januari 2015 is de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en een deel van de invordering
overgegaan naar de GR Cocensus. De GR Cocensus hanteert om efficiencyredenen voor alle deelnemende
gemeenten uniforme verordeningen naar VNG model.
Maatschappelijk draagvlak
Dit voorstel is niet referendabel omdat op grond van artikel 2, lid k, van de Referendumverordening 2012
verordeningen zijn uitgesloten..
Financiële consequenties
Op grond van de kwijtscheldingsverordening 2015 kunnen burgers van Den Helder een beroep doen op
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Hierdoor wordt de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing
verlaagd. In 2014 bedroeg het bedrag aan kwijtschelding afvalstoffenheffing ca. € 150.000,--. Het aantal
kwijtscheldingen neemt de laatste jaren toe. Voor de afvalstoffenheffing is hiermee in de begroting van 2015 al
rekening gehouden.
Communicatie
De Kwijtscheldingsverordening 2015 wordt na vaststelling gepubliceerd in de openbare kennisgevingen en de
centrale regeling op www.overheid.nl en wordt opgenomen in het losbladige register van verordeningen
gepubliceerd.
Realisatie
Na vaststelling door de raad en bekendmaking wordt de Kwijtscheldingsverordening 2015 met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2015 gebruikt voor de vaststelling van de kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing voor de
inwoners van de gemeente Den Helder.
Omdat het geen belastingverordening is maar een faciliterende verordening op grond waarvan Cocensus
inwoners van Den Helder vanaf 1 januari 2015 kwijtschelding verleend kan het met terugwerkende kracht in
werking treden.
Den Helder, 18 augustus 2015.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C.M. Cox
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