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VERGADERING GEMEENTERAAD 2021 
 
 
BESLUIT 
 

 

Registratienummer: 1555416 

 

De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021, 

 

gelet op artikel 255 Gemeentewet. 

 

B E S L U I T :  

 

 

vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen Beemster 2022 

 

Artikel 1 Kwijtschelding 

De gemeente verleent kwijtschelding voor de volgende heffing: 

- afvalstoffenheffing, bedoeld in de artikelen 1.1.1 en 1.1.2 van de tarieventabel behorende 

bij de Verordening afvalstoffenheffing; 

 

Artikel 2 Kosten van bestaan 

1. Bij de kwijtschelding van de volgende belasting en heffing 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 vastgesteld op 100 percent: 

 

onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 van de Tarieventabel bij de Verordening afvalstoffenheffing  

Beemster 2022 

 

2. In afwijking van lid 1 worden voor AOW’ers de kosten van bestaan gesteld op 100% van 

de toepasselijke netto AOW-bedragen. 

 

Artikel 3 Kwijtschelding aan ondernemers 

1. Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met 

de uitoefening van het 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. 

2. Het verzoek wordt afgehandeld op basis van de inkomens- en vermogenssituatie van het 

belastingjaar waarvoor kwijtschelding wordt aangevraagd. Hierbij wordt aansluiting 

gezocht bij de normen van de BBZ. Het verzoek wordt afgehandeld met gebruikmaking 

van de jaarrekening en de aanslag inkomstenbelasting. Ter controle wordt de uitspraak 

pas gedaan na ontvangst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 

waar kwijtschelding wordt aangevraagd.  
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Artikel 4 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 5 Inwerkingtreding 

1. Het ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013’ vastgesteld op 12 februari 2013, 

wordt ingetrokken met ingang van de in lid 2 genoemde datum.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.  

 

Artikel 6 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding Beemster 2022. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare 

vergadering van de raad d.d. 9 november 2021  

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop   

voorzitter 

M. Timmerman 

griffier 

 

 

 

 

 

 


