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Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015’
VERORDENING KWIJTSCHELDING 2015
De raad van de gemeente Oud-Beijerland;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. Z14.16673;
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990;
overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;
besluit vast te stellen de:
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2015

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding
Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:
de leges 2015;
de lijkbezorgingsrechten 2015;
de parkeerbelastingen 2015;
de havengelden 2015;
de marktgelden 2015;
de BIZ-bijdragen De Bosschen en De Hoogerwerf 2012;
de reclamebelasting 2015;
de eenmalige rioolaansluitrechten 2015;
de hondenbelasting 2015, ter zake van tweede en meerdere honden.
-

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan
Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste
lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten
van bestaan vastgesteld op 100 percent:
de OZB 2015;
de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting 2015;
de hondenbelasting 2015, ter zake van de eerste hond;
de rioolheffing 2015.
-

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig
een beroep uitoefent
Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een
verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II
van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen
en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of
beroep.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel
1.

2.
3.
4.

1

De ‘Verordening kwijtschelding 2014’ van 3 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van
de in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2015’.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2015, met dien verstande dat zij slechts
van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2015.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oud-Beijerland van 2 december 2014.
De griffier, De voorzitter,
E.G.Bunt K. Tigelaar

Toelichting
Om de transparantie te bevorderen wordt deze verordening opnieuw gemaakt en gevoegd bij de verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2015.
Voor iedereen is dan snel en in een oogopslag te vinden bij welke gemeentelijke heffingen kwijtschelding
mogelijk is.
In deze verordening worden de criteria beschreven waarmee men in aanmerking kan komen voor
kwijtschelding. Ook zijn de heffingen benoemd, waarbij kwijtschelding mogelijk en niet mogelijk is.
Voor de volgende Oud-Beijerlandse heffingen is kwijtschelding aan te vragen:
de OZB
·
de roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting
·
de hondenbelasting van de eerste hond
·
de rioolheffing
·
Een aanvraag kan ingediend worden bij het S.V.H.W. Via de site www.svhw.nl wordt de route aangegeven om een aanvraag in te dienen. In de bijsluiter bij de aanslag wordt ook de mogelijkheid geboden
om een aanvraag in te dienen.
Voor de afvalstoffenheffing is het ook mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Deze heffing van de
Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard wordt opgelegd en ingevorderd door het SVHW. Het
verzoek kan net als bij de rioolheffing, hondenbelasting etc. ingediend worden bij het SVHW.
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