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Onderwerp 
Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding 2023 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
28 februari 2023 16 mei 2023   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Vast te stellen de “Verordening kwijtschelding 2023”. 

 
Inleiding 
In september 2022 is de regeling ‘Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen’ vervangen door een nieuwe regeling, de ‘Regeling kwijtschelding 
belastingen medeoverheden’. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk te kiezen voor verruiming 
van het vermogen (banksaldo).  In dit voorstel vragen wij uw Raad om de vermogensnorm met 
terugwerkende vanaf 1 januari 2023 te verruimen. 
 
Argumenten 
1.1 Verruimingen kwijtscheldingsbeleid  
De norm die nu geldt voor spaargeld staat niet toe dat onze inwoners met een laag inkomen een 
kleine financiële buffer mogen hebben om onvoorziene kosten op te vangen. Inwoners met een 
gering inkomen die nu toch proberen om een klein bedrag apart te zetten, of uit het verleden nog 
een kleine buffer hebben, krijgen nu geen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vanwege 
dit banksaldo. 
 
Het vrij te laten bedrag is nu een optelsom van de kwijtscheldingsnorm (100% uitkering 
Participatiewet), plus een deel van de maandelijkse huur en ziektekostenpremie. De nieuwe regeling 
maakt het mogelijk om dit bedrag te verhogen met: 
1. € 2.000,00 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot; 
2. 75% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande (€ 1.500); 
3. 90% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande ouder (€ 1.800). 
 
1.2 Het voorstel past in het ingezet beleid 
De nieuwe verruiming van de vermogensnorm past in het ingezette kwijtscheldingsbeleid van de 
gemeente om te kiezen voor alle mogelijke verruimingen. Wij hanteren alle verruimingen die in de 
oude regeling ook al mogelijk waren: 100% norm Participatiewet; verhoogde norm voor inwoners 
met de pensioengerechtigde leeftijd, kwijtschelding voor kleine ondernemers en we houden 
rekening met uitgaven kinderopvang.  
 
1.3 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht 
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De verruiming treedt met terugwerkende kracht in werking. Zodat de verruiming geldt voor alle 
aanvragen vanaf 1 januari 2023. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Financiën 
In 2022 waren er 155 aanvragen kwijtschelding, waarvan er 20 zijn afgewezen op vermogen. Wij 
schatten in, bij verruiming van de vermogensnorm, aan ca. 10 huishoudens extra kwijtschelding te 
verlenen. Het totaal extra kwijt te schelden bedrag bedraagt hiervoor ongeveer € 3.500.  
 
Samenwerking 
Wij werken samen binnen de belastingsamenwerking GHO. 
 
Communicatie 
Na vaststelling wordt de verordening elektronisch bekendgemaakt in het gemeenteblad. In het 
Goirles Belang wordt hier melding van gemaakt en verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl. 
De verordening wordt vervolgens toegevoegd aan de database decentrale regelgeving. 
 
Vervolg 
De Verordening kwijtschelding 2023 treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt 
terug tot en met 1 januari 2023. 
 
Bijlagen 
Raadsbesluit 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Ruud Lathouwers, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023 
 
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen 
medeoverheden; 
 
b e s l u i t : 
 
Vast te stellen de: 
 
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 
 
Artikel 1 Kwijtschelding 
1. Bij de invordering van de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen wordt kwijtschelding 

verleend: 

- gebruikersdeel rioolheffing; 

- afvalstoffenheffing; 

- eigenaarslasten onroerende-zaakbelastingen woning; 
2. Voor alle andere belastingen en heffingen waaronder begrepen alle rechten en leges, wordt 

geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan 
1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van 
bestaan gesteld op 100 percent.  

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling 
kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van 
pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd. 
 

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang 
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 bedoelde 
netto kosten van kinderopvang.  
 
Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen 
In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling wordt het totale 
bedrag aan financiële middelen verhoogd met: 
1. € 2.000,00 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot; 

2. 75% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande, en 
3. 90% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande ouder. 
 
Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers 
Met inachtneming van het overige in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het 



Agendapunt:  
 
 
 

 
 
 
 

Zaaknummer 2022-026000  4 

bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, 
behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990. 
 
Artikel 6  Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021” wordt ingetrokken met ingang 

van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken 
die voor die datum zijn ingediend; 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1 januari 2023; 

3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
2023”.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 mei 2023. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


