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1. Voorstel 

1. Vaststellen van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden-Groningen. 

 

2. Inleiding 

In de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is in de afgelopen 

jaren regelgeving rond kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vastgesteld. Voor een deel 

was dat de bevoegdheid van het college van B&W en voor een ander deel was de raad het 

aangewezen bestuursorgaan.  

Het college stelt nadere beleidsregels vast in de Leidraad Invordering. De gemeenteraad is bevoegd 

om de besluiten te nemen die in de Regeling zijn opgenomen.   

Van oudsher hebben de drie gemeenten er voor gekozen om de kwijtscheldingsregeling zo 

ruimhartig mogelijk uit te voeren. De wens bestaat om deze beleidslijn in de nieuwe gemeente 

voort te zetten.  

Artikel 1 en 2 van de regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen verwijzen voor het al dan 

niet openstellen van de mogelijkheid van kwijtschelding naar de betreffende 

belastingverordeningen. In Midden-Groningen betreft dit de onroerende zaakbelasting, rioolheffing 

en afvalstoffenheffing. Artikel 3 geeft aan dat het norminkomen, waarmee gerekend wordt bij de 

beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken, het landelijk toegestane maximum is. Gemeenten 

mogen, anders dan bij de bijzondere bijstand, niet met meer dan 100% van de bijstandsnorm 

werken. De enige uitzondering daarop staat in lid 2 van dit artikel en gaat over de extra 

toetsingsruimte voor AOW-ers. Hiervoor geldt het normbedrag voor de AOW en niet dat van de AIO. 

Zo wordt voorkomen dat mensen met alleen een AOW uitkering uit de kwijtschelding zouden 
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vallen. Artikel 4 regelt de verrekening van de netto kosten van kinderopvang: het verschil tussen de 

gemaakte kosten voor kinderopvang en de ontvangen kinderopvangtoeslag. In artikel 5 staat dat de 

kwijtscheldingregeling ook wordt opengesteld voor de privé-belastingaanslag van kleine 

ondernemers. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van de regeling. 

5. Beoogd effect 

Zowel in Het Kompas als in het coalitieakkoord 2018-2022 Midden-Groningen is benadrukt dat de 

belangen van een kwetsbare groep worden bewaakt en armoede zoveel mogelijk wordt 

teruggedrongen. Kwijtscheldingsbeleid is één van de manieren waarop de lokale overheid dit 

streven gestalte kan geven. Het onderhavige voorstel is hiervoor de basis.  

De kwijtschelding wordt via geautomatiseerde toetsing voor een deel van de doelgroep direct 

geëffectueerd op de belastingaanslag. Zij zien dit op de aanslag staan. Een ander deel wordt 

beoordeeld aan de hand van een ingediende aanvraag. 

6. Argumenten 

Van oudsher hebben de drie gemeenten er voor gekozen om de kwijtscheldingsregeling zo 

ruimhartig mogelijk uit te voeren. De wens bestaat om deze beleidslijn in de nieuwe gemeente 

voort te zetten 

7. Kanttekeningen en risico’s 

Geen. 

8. Financiële paragraaf 

De financiële gevolgen van de kwijtschelding zijn in de begroting en in de tariefstelling van de 

belastingen meegenomen. 

9. Communicatie 

De Regeling wordt na besluitvorming bekend gemaakt in het Gemeenteblad. De regelingen zijn dan 

ook te raadplegen via www.overheid.nl onder het kopje lokale regelingen. Daarnaast wordt een 

bericht geplaatst in de Regiokrant, op de website en in de bijsluiter bij de aanslag. 
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10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De regeling zet bestaand beleid voort in de nieuwe gemeente en is afgestemd met Juridische 

zaken. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Burgemeester 

R.W. Munniksma 

Secretaris 

H.J.W. Mulder 
 

 

Bijlage: 

1 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Midden-Groningen.  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 


