
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Verruiming kwijtscheldingsregels afvalstoffenheffing    

Steller/telnr.  A. Hageman / 70 92    Bijlagen 1 

Registratienummer  574091-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Wijnja   

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 12     Jaar 2022     
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de vermogensnorm in de kwijtscheldingsregeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bovenop de 

reguliere vermogensnorm te verhogen met € 2.000,-- voor echtgenoten, € 1.800,-- voor een alleenstaande ouder en 

€ 1.500,-- voor een alleenstaande; 

II. de geraamde opbrengstderving afvalstoffenheffing 2022 ad € 200.000,-- te dekken uit de exploitatie 

afvalstoffenheffing 2022; 

III. de geraamde opbrengstderving afvalstoffenheffing 2023 ad € 200.000,-- te dekken uit de exploitatie 

afvalstoffenheffing 2023; 

IV. de Verordening tot wijziging van de Kwijtscheldingsverordening 2023 vast te stellen en deze met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2022 in werking te laten treden; 

V. dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl. 

      

  

   

 

 Samenvatting     

Gemeenten hebben van het Rijk de mogelijkheid gekregen om de vermogensnorm voor de kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen te verhogen. Het college stelt de raad voor gebruik te maken van deze mogelijkheid. 

Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.  

B&W-besluit d.d.: 8 november 2022. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

In onze brief van 11 oktober jl. over het noodpakket energiekosten en inflatie hebben wij aangegeven naar u toe te zullen 

komen met een voorstel over verruiming van de regels voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.  

Het Rijk stelt de vermogens- en inkomensnormen vast waaraan gemeenten de kwijtscheldingsverzoeken moeten toetsen. 

Naar aanleiding van een motie die in januari 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen, is de vermogensnorm onlangs 

opgehoogd. Gemeenten mogen de vermogensnorm voor echtgenoten bovenop de reguliere vermogensnorm met 

maximaal € 2.000,-- verhogen. Voor een alleenstaande is de verhoging maximaal € 1.500,-- en voor een alleenstaande 

ouder maximaal € 1.800,--. Voor toepassing van de verhoogde vermogensnorm is een raadsbesluit nodig. Uw raad kan 

besluiten de verhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan.   
  
Kader     

Gemeentewet, Invorderingswet 1990, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en Regeling kwijtschelding belastingen 

medeoverheden      

 
Argumenten en afwegingen     

Toepassing geven aan de mogelijkheid tot verruiming van de vermogensnorm bij kwijtschelding van de 

afvalstoffenheffing sluit naadloos aan op het maatregelenpakket dat we willen nemen om de gevolgen van de stijgende 

energieprijzen en aanhoudende inflatie voor mensen met een laag inkomen te verzachten.  

Wij stellen u daarom voor de vermogensnorm bovenop de reguliere vermogensnorm maximaal te verhogen en deze 

verhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in te laten gaan. Voor een huishouden van drie of meer 

personen dat voor de jaren 2022 en 2023 recht op kwijtschelding heeft, bedraagt de kwijtschelding afvalstoffenheffing  

€ 419,-- voor beide jaren samen. 
     
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

-      
 
Financiële consequenties     

Extra kwijtscheldingslasten 

De extra kwijtscheldingslasten bedragen voor zowel 2022 als 2023 ca. € 200.000,--. Wij stellen u voor de extra 

kwijtscheldingslasten 2022 te dekken uit de exploitatie afvalstoffenheffing 2022 en de extra kwijtscheldingslasten 2023 uit 

de exploitatie afvalstoffenheffing 2023 met de voorziening afvalstoffenheffing (verwachte hoogte 1 januari 2023  

€ 1.200.000,--) als vangnet. Met ingang van 2024 verwerken we de structurele lasten ad € 200.000,-- in de tarieven 

afvalstoffenheffing.  

 

Uitvoeringskosten 

Een besluit tot verruiming van de vermogensnorm met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 leidt tot extra werk bij 

het Noordelijk Belastingkantoor. De kwijtscheldingsverzoeken 2022 die zijn afgewezen op ‘vermogen’ moeten opnieuw 

beoordeeld worden. Het Noordelijk Belastingkantoor raamt de kosten van deze heroverweging op € 12.000,--. Wij 

dekken deze kosten uit het belastingbudget van de Directie Publieke Dienstverlening.   
 
Overige consequenties     

-      
 
Vervolg     

Inwoners van Groningen die in 2022 een verzoek om kwijtschelding van de afvalstoffenheffing hebben ingediend en 

zijn afgewezen omdat hun ‘vermogen’ boven de vermogensgrens lag, hoeven zelf geen actie te ondernemen. Het 

Noordelijk Belastingkantoor gaat in deze gevallen zelf de eerdere beslissing heroverwegen.  

Inwoners die niet eerder een kwijtscheldingsverzoek over 2022 hebben ingediend, kunnen dat alsnog doen. We gaan hen 

via onze eigen website en de website van het Noordelijk Belastingkantoor informeren over de verruiming van de 

kwijtscheldingsregels.     
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Lange Termijn Agenda     

December 2022 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


