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Raadsvoorstel:
Vaststellen Onderzoek
Rioolheffing 2019 en verder

Aan de raad
Samenvatting:
In de Nota Lokale Heffingen (NLH) 2015 werd een onderzoek aangekondigd naar de
rioolheffing. Dat onderzoek moest drie onderwerpen betreffen, namelijk de heffing voor
agrariërs, de heffing voor grote lozers en de tariefdifferentiatie.
Uit het inmiddels afgeronde onderzoek blijkt dat de eerste twee punten goed lopen. Ten
aanzien van de tariefdifferentiatie wordt er geconstateerd dat er argumenten zijn om de
tariefdifferentiatie te veranderen. Wij willen daarom overgaan naar een systeem met een
vastrecht voor de eerste 500 m3 met daarna een opslag per (deel van) 500 m3
waterverbruik. De hoogte van de tarieven is variabel en afhankelijk van welke accenten
de gemeenteraad wenst.
Naar aanleiding van het onderzoek willen wij ook dat de bestaande vrijstellingen tegen
het licht worden gehouden en dat er drie nieuwe vrijstellingsbepalingen in de
verordening voor 2019 worden opgenomen.
Wij stellen u voor om in te stemmen met deze wijzigingen. Vervolgens kan de
Verordening rioolheffing 2019 worden vastgesteld inclusief deze wijzigingen.
Opdracht:
De vaststelling van belastingverordeningen en de belastingtarieven is een bevoegdheid
die voortkomt uit de Gemeentewet.
Aanleiding:
In de NLH 2015 (15INT01295, vastgesteld door de raad op 29 juni 2015) is een onderzoek
aangekondigd naar de rioolheffing.
Doelstelling:
De doelstelling is om antwoord te geven op de onderzoeksvragen vanuit de NLH 2015.
Mogelijke oplossingen:
Zie bijgevoegde beleidsnotitie.
Voorgestelde oplossingen:
In de Nota Lokale Heffingen 2015 zijn er voor de rioolheffing drie onderzoekspunten
geformuleerd:
1. de heffing voor agrariërs;
2. de heffing voor de grote lozers;
3. de tariefdifferentiatie.
De eerste twee punten lopen probleemloos. Dat kan dus zo blijven. Dat geldt niet voor de
tariefdifferentiatie. Er zijn verschillende argumenten om dat te veranderen:
 wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het waterverbruik niet gevoelig is voor
prijsprikkels;
 het karakter van de rioolheffing die een belasting is en geen retributie;
 de LEAN gedachte;
 het verminderen van de perceptiekosten;
 aansluiten bij wat gebruikelijk is in gemeenteland. Dit mag geen doel op zich zijn,
maar het feit dat er een trend bestaat, zegt wel iets.
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Wij willen daarom overgaan naar een systeem met een vastrecht voor de eerste 500 m 3
met daarna een opslag per (deel van) 500 m3 waterverbruik. Dat is de variant waarbij nog
steeds sprake is van het principe van ‘de vervuiler betaalt’, maar die gepaard gaat met
het minste aantal mutaties.
De hoogte van de tarieven is variabel en afhankelijk van welke accenten de
gemeenteraad wenst. Men kan kiezen voor een hoog vastrecht en lage opslagen, of een
laag vastrecht en hoge opslagen en alles wat daartussen ligt. Ook de keuze voor een
maximumtarief is aan de raad. De instelling van een maximumtarief heeft gevolgen voor
de hoogte van de opslagen.
Naar aanleiding van het onderzoek willen wij dat de bestaande vrijstellingen tegen het
licht worden gehouden en dat er drie nieuwe vrijstellingsbepalingen in de verordening
voor 2019 worden opgenomen, namelijk voor:
 IBA’s (Individuele Behandeling voor Afvalwater);
 zelfstandige objecten van een nutsvoorziening;
 garageboxen.
Omdat het onderzoek naar de bestaande vrijstellingen de nodige tijd zal vragen en we
bovendien op grond van het vertrouwensbeginsel de betrokken belastingplichtigen ruim
van te voren op de hoogte moeten brengen, willen we pas met ingang van 1 januari 2019
eventuele bestaande vrijstellingen beëindigen.
De belastingverordeningen van 2019 worden vastgesteld in de raadsvergadering van 18
december 2018.
Burger en overheidsparticipatie:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Bij de aanslagoplegging 2019 zal extra aandacht moeten worden geschonken aan de
wijziging van de heffingssystematiek.
Planning:
Invoering van de nieuwe tariefdifferentiatie en vrijstellingen per 1 januari 2019.
Concept Besluit:
Onder verwijzing naar de ter inzage liggende stukken, stellen wij u voor om:
 met ingang van 1 januari 2019 bij de rioolheffing over te gaan tot een systeem met
een eerste schijf van 500 m3 en daarna opslagen per (deel van) 500 m3 extra
waterverbruik;
 drie nieuwe vrijstellingen in de verordening op te nemen, namelijk voor IBA’s,
objecten van een nutsvoorziening en voor garageboxen;
 met betrekking tot de eventuele bestaande vrijstellingen die ingetrokken moeten
worden, dit pas met ingang van 2020 te doen, gelet op het tijdsbeslag van het
onderzoek en de verplichte gewenningstijd voor de betrokkenen.
Nijverdal, 13 november 2018
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,
De secretaris,
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mevr. A.H. Raven BA,
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Het voorstel kan naar de raad van 18 december 2018.
Nr. 18INT02023

Nijverdal, 18 december 2018

Gewijzigd besluit
Het besluit is gewijzigd vastgesteld en luidt als volgt:
 met ingang van 1 januari 2019 door te gaan met het huidige systeem, namelijk
tariefdifferentiatie met schijven van 50 m3 en de tarieven van 2018 te verhogen met
de gebruikelijke prijsindex;
 drie nieuwe vrijstellingen in de verordening op te nemen, namelijk voor IBA’s,
objecten van een nutsvoorziening en voor garageboxen;
 met betrekking tot de eventuele bestaande vrijstellingen die ingetrokken moeten
worden, dit pas met ingang van 2020 te doen, gelet op het tijdsbeslag van het
onderzoek en de verplichte gewenningstijd voor de betrokkenen;
 het jaar 2019 te gebruiken om in samenspraak met de raad te komen tot een ander
systeem voor het bepalen van rioolheffing.
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