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Emmeloord, 24 mei 2022. 
 
Onderwerp 
Wijziging kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2022 
 
Advies raadscommissie 
 
 
Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 
 
Voorgesteld besluit 
De 1e wijziging kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2022 vast te stellen. 
 
Doelstelling 
Het doel van dit voorstel is om burgers, die een inkomen hebben op bijstandsniveau niet te belasten 
voor het recycle-tarief. Het aantal aanbiedingen door gebruikmaking van de restafvalcontainer (mini 
container) wordt gemaximeerd op 13. Het aantal aanbiedingen door gebruikmaking van de 
ondergrondse restafvalcontainer wordt gemaximeerd op 52. 
 
Inleiding 
De kwijtscheldingsregeling wordt jaarlijks aangepast. Volgens de kwijtscheldingsregeling 2022 wordt 
volledige kwijtschelding verleend voor het vaste tarief. Voor het gedifferentieerde tarief geldt een 
maximum van 6 aanbiedingen van de restafvalcontainer (mini container) waarvoor kwijtschelding 
wordt verleend. Het aantal aanbiedingen boven het aantal van 6 wordt in rekening gebracht. Bij 
gebruikmaking van de ondergrondse restafvalcontainer wordt voor maximaal 26 aanbiedingen 
kwijtschelding verleend. Het aantal aanbiedingen restafval boven het aantal van 26 aanbiedingen 
wordt in rekening gebracht. 
 
Argumenten 
Primair 

De kwijtscheldingsregeling zoals deze geldt voor 2022 heeft tot gevolg dat ruim 500 huishoudens met 
gedeeltelijk kwijtschelding een rekening ontvangen voor het recycle-tarief.  
 
De huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau hebben onvoldoende middelen om de rekening 
voor het recycle-tarief te kunnen voldoen, waardoor er betalingsproblemen ontstaan. 
Bij een betalingsachterstand wordt dwanginvordering toegepast. Nadat het proces van 
dwanginvordering is beëindigd moet worden geconcludeerd dat er geen voldoende middelen zijn om 
de rekening recycle-tarief te voldoen. 
 
Subsidiair  

De openstaande rekening wordt vervolgens oninbaar verklaard. De rekening voor het recycle-tarief 
hoeft niet betaald te worden. De invorderingsfunctie wordt daardoor meer belast. Als gevolg daarvan 
stijgen de uitvoeringskosten.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 
Planning/uitvoering 
De 1e wijziging van de kwijtscheldingsregeling 2022 treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. 
De kwijtscheldingsregeling wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet. 
Na de vaststelling van de verordeningen en de kwijtscheldingsregeling worden deze geplaatst in het 
digitale gemeenteblad van gemeente Noordoostpolder, te vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/. 
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Bijlagen 
Bijlage: 1e wijziging kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2022 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : H. Wijnants 
Steller :   de heer B. Olieman, 0527633317; b.olieman@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022, no. 22.0000822; 
 
gelet op artikel artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en 
waterschapbelastingen; 
 

B E S L U I T: 
 
De 1e wijziging kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2022 vast te stellen; 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 juli 2022. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


