
No. 336982-1 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
6 oktober 2015, no. 335876-1; 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, 
alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 

B E S L U I T : 

vast te stellen de 

KWIJTSCHELDINGSREGELING voor gemeenteli jke belastingen 2016. 

Artikel 1 Beqripsomschriivinq 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Invorderingswet : de Invorderingswet 1990 (Stb. 221); 
b. Uitvoeringsregeling : de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 

Artikel 2 Kwiitscheldinq voor 

Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor: 
a. afvalstoffenheffing genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de 

verordening afvalstoffenheffing 2016; 
b. rioolheffing genoemd in artikel 6 lid 1 van de verordening rioolheffing 2016; 
c. onroerende-zaakbelastingen, welke uitsluitend worden geheven van natuurlijke 

personen; 

Artikel 3 Kwiitscheldinq aan 

De kwijtschelding wordt uitsluitend verleend aan een natuurlijk persoon die geen bedrijf 
of niet zelfstandig een beroep uitoefent. 

Artikel 4 Kwijtscheldingsnorm 

De kwijtscheldingsverzoeken worden berekend op basis van: 
a. de kwijtscheldingsnorm van 100% van het bijstandsniveau; 
b. de gestelde normen in afdeling 2, hoofdstuk I I , van de Uitvoeringsregeling; 
c. in afwijking van sub a worden de kosten van bestaan voor AOW-gerechtigde 

personen gesteld op 100% van de toepasselijke, in artikel 1 a van de Nadere regels 
kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde netto AOW-
bed ragen. 

Artikel 5 Netto kosten kinderopvanq 

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, 
van genoemde regeling bedoeld netto kosten van kinderopvang. 
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Artikel 6 Kwiitscheldingstermiin/ invorderingskosten 

Bij een verzoek tot kwijtschelding dat eerst wordt ingediend nadat een aanmaning is 
verstuurd of nadat een dwangbevel is betekend, wordt geen kwijtschelding verleend voor 
de hieraan verbonden kosten. 

Artikel 7 Overqanqsrecht 

De "Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2015", van 10 november 
2014, no. 266991-64, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid, 
genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat deze regeling van 
toepassing blijft op de afhandeling van voor 1 januari 2016 ingediende 
kwijtscheldingsverzoeken. 

Artikel 8 Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de 
bekendmaking. 

2. De datum van ingang van de uitvoering van de regeling is 1 januari 2016. 

Artikel 9 Citeertitel 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke 
belastingen 2016. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van 9 november 2015. 
De griffier, de voorzitter. 


