
                     

 
 

  Amendement  
 

  
Raadsvergadering 17 december 2020  

 

 

Onderwerp: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen  

 

 

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 17 december 2020; 

 

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om 

 

Artikel 4 Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen  

Overeenkomstig artikel 28, lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 komen 

natuurlijke personen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefenen niet in aanmerking 

voor kwijtschelding van privébelastingen.  

 

Te wijzigen in: 

 

Artikel 4 Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig 

een beroep uitoefent 

In afwijking op artikel 28, lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 kunnen natuurlijke 

personen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefenen in aanmerking komen voor 

kwijtschelding van privébelastingen. 

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 belastingen en heffingen waarvoor volgens de belastingverordeningen kwijtschelding kan 

worden verleend en die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van 

dat bedrijf of beroep.   

 

Tevens wordt voorgesteld om de bij het raadsvoorstel behorende argumenten, de argumenten 

benoemd bij artikel 4, te laten vervallen. 

 

 

Financiële dekking 

Voor 2021 te bekostigen uit het geraamde begrotingssaldo (113.024,) van de door de raad 

vastgestelde Programmabegroting 2021-2024 en de jaren daarna structureel op te nemen en te 

verwerken in de begrotingspost “oninbare gemeentelijke belastingen”. 

 

 

Toelichting: 
 

- De kwijtschelding heeft betrekking op (particuliere) gemeentelijke belastingen;  

CDA-fractie gemeenteraad 
Oudewater  



- Het gaat om situaties waarin inwoners van Oudewater geen betalingscapaciteit hebben 

om de (particuliere) belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen;  

- Alle inwoners die qua inkomen in een moeilijke positie zitten, kunnen op deze wijze 

gelijkelijk in aanmerking komen voor de mogelijkheid om kwijtschelding van 

(particuliere) gemeentelijke belastingen met in acht neming van de bijbehorende eisen 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

 

 

 

Namens de fractie van het CDA, 

Yannick Six 

      

 

Het amendement is aangenomen / verworpen  in de vergadering van 17 december 2020. 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

                                       …………………………..           ………………………… 

   ………………………….. …………………………. 

   ………………………….. …………………………. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

mr. A. van der Lugt                                      drs. D.C. de Vries  

 
 


