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Aanleiding

U hebt in de raadsvergadering van 18 december 2018 onder andere de Verordening afvalstoffenheffing, 
OZB en rioolheffing voor 2018 vastgesteld. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, OZB en rioolheffing 
waren toen fictief en op een te hoog niveau vastgesteld omdat relevante gegevens voor de exacte 
tariefberekening ontbraken. Inmiddels is de benodigde informatie beschikbaar, zodat u deze tarieven 
definitief kunt vaststellen.Op 29 januari 2019 heeft het college besloten om hier een voorstel toe te doen.

Het doel van dit voorstel is een aanpassing van de tarieven die zijn vastgesteld op 18 december 2018, 
waarbij rekening is gehouden met:

◦ de mutaties in de WOZ-waarden;
◦ de geraamde opbrengsten van de verschillende belastingsoorten in de begroting 2019;
◦ de meest actuele stand van de belastinggrondslagen;
◦ bestaande besluitvorming.

Hieronder ziet u een overzicht van de opbrengsten (en wat niet inbaar is gebleken) van de 
afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing, die als basismateriaal hebben gediend voor 
de tariefsvoorstellen. 

Soort belasting Begroot 2018 Opgelegd
Kwijtschelding

begroot

Kwijtschelding

verleend

Afvalstoffenheffing € 2.592.530 € 2.608.890 € 70.584 € 80.488

Wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2019, onroerende- 
zaakbelastingen 2019 en rioolheffing 2019

Samenvatting
U hebt in de raadsvergadering van 18 december 2018 onder andere de Verordening 
afvalstoffenheffing, OZB en rioolheffing voor 2019 vastgesteld. De tarieven voor de 
afvalstoffenheffing, OZB en rioolheffing waren toen fictief en op een te hoog niveau 
vastgesteld omdat relevante gegevens voor de exacte tariefberekening ontbraken. 
Inmiddels is de benodigde informatie beschikbaar, zodat u deze tarieven definitief 
kunt vaststellen. De tarieven zijn lager dan de eerder vastgestelde tarieven. Daarom 
gelden ze met terugwerkende kracht per 1 januari 2019.
Wij stellen u voor om de volgende verordeningen voor 2019 vast te stellen: de 
eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2019, de eerste wijziging 
van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 en de eerste wijziging van de 
Verordening rioolheffing 2019. 

Doelstelling

Voorgestelde oplossingen
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OZB € 7.952.500 € 7.918.478 € 0 € 361

Rioolheffing incl. grote lozers € 4.042.970 € 4.075.989 € 90.000 € 102.224

Totaal € 14.588.000 € 14.603.357 € 160.584 € 183.073

De opbrengst zoals hierboven is vermeld is uiteraard onder voorbehoud aangezien de gemeenterekening 
nog niet is opgesteld en gecontroleerd door de accountant. 

Ook zijn er in 2018 verschillende belastingaanslagen oninbaar verklaard. Dat wil zeggen dat er na de 
dwanginvordering (aanmaning, dwangbevel, beslaglegging op inkomen/vermogen/bezittingen) geen 
mogelijkheden zijn tot verder verhaal van de belastingschuld. Dit betroffen echter aanslagen uit voorgaande 
jaren.

Soort belasting Oninbaar

Afvalstoffenheffing € 9.603

OZB € 22.697

Rioolheffing € 14.400

Totaal € 46.700

Het aantal oninbare aanslagen is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017. In 2018 hebben we een deel 
van deze oninbare kosten ten laste van de daarvoor ingestelde voorziening gebracht. De voorziening wordt 
gevormd vanuit de ouderdom van de openstaande posten, des te ouder de vordering is, des te hoger het 
bedrag dat we daarvoor meenemen in de voorziening.

Afvalstoffenheffing:

Bij het vaststellen van de begroting is afgesproken dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing in 2019 met 
4,5% zal stijgen ten opzichte van de opbrengst van 2018. Echter, in de raadsvergadering van 16 januari 
2018 is besloten dat in het kader van het intensiveren van de gescheiden GFT-inzameling geen heffing 
meer wordt geheven op de GFT-container (variant 1a). Achter deze variant zat echter wel een stijging van 
de heffing met    € 10,08 voor het jaar 2019. Deze stijging is abusievelijk niet meegenomen in de 
tariefberekening zoals opgenomen in de begroting 2019. Dit wordt nu hersteld. Daarnaast heeft het Rijk 
besloten de afvalstoffenbelasting fors te verhogen van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Een stijging van € 
18,91. Dit betekent dat de basisheffing voor dit onderdeel stijgt met € 5,48. De tarieven voor de 
afvalstoffenheffing 2019 worden dan als volgt:

Omschrijving 2018 2019

basisheffing € 99,12 € 119,52

140 liter restcontainer € 59,52 € 62,28

240 liter restcontainer € 101,40 € 105,96

opslag hoogbouwcomplex n.v.t. € 68,88

opslag recreatiecomplex n.v.t. € 113,88

De geraamde opbrengst voor 2019 wordt dan:

Omschrijving
Definitieve tarieven 

2019
Netto grondslag Opbrengst

basisheffing € 119,52 14.865 € 1.776.666

140 liter restcontainer € 62,28 6.515 € 405.756

240 liter restcontainer € 105,96 5,998 € 635.550

opslag hoogbouwcomplex € 68,88 1,419 € 97.742

opslag recreatiecomplex € 113,88 535 € 60.926

   € 2.976.640
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In de begroting 2019 is een opbrengst geraamd van € 3.218.009,-. Het tekort wordt voor 2019 dan € 
241.369,--

In de eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2019 is ook meegenomen de verlaging van het 
tarief voor het in bruikleen verkrijgen van een extra (tweede) minicontainer voor huishoudelijke afvalstoffen. 
In de verordening stond een bedrag van € 50,--, dit wordt nu met terugwerkende kracht € 40,-- (conform 
besluitvorming van het college van 18 december 2018). 

Overigens heeft de verhoging van de afvalstoffenbelasting ook nog gevolgen voor de tarieven op het 
afvalbrengpunt. Deze moeten ook worden verhoogd, dit wordt voorgesteld in een separaat raadsvoorstel. 

OZB:

Op basis van de meest recente gegevens van de onroerende zaken zijn de tarieven voor 2019 berekend.

Per categorie is de gemiddelde WOZ-waarde berekend die gold in belastingjaar 2018. Vervolgens is per 
categorie de effecten van de gemiddelde waardeontwikkeling in beeld gebracht. Deze waardeontwikkeling 
bedraagt voor woningen 4,9 procent en voor de niet-woningen 0,9 procent. Daarna is voor 2019 per 
categorie de stijging van het aanslagbedrag met 2,5 procent (bepaald in de programmabegroting 2019) ten 
opzichte van 2018 berekend.

In onderstaande tabellen is de gevolgde methodiek weergegeven. 

Gebruik niet-woning Waarde Tarief Aanslag

Aanslag 2018 € 917.051 0,2351 % € 2.155,99

Effect waardeontwikkeling 0,9 %   
Aanslag 2019 € 925.304 0,2389 % € 2.210,55

 

Eigendom woning Waarde Tarief Aanslag

Aanslag 2018 € 228.268 0,1467 % € 334,87

Effect waardeontwikkeling 4,9 %   
Aanslag 2019 € 239.453 0,1434 % € 343,38

 

Eigendom niet-woning Waarde Tarief Aanslag

Aanslag 2018 € 917.051 0,2882 % € 2.642,94

Effect waardeontwikkeling 0,9 %   
Aanslag 2019 € 925.304 0,2929 % € 2.710,22

In onderstaande tabel ziet u de tarieven samengevat:

Omschrijving 2018 2019 (18-12-’18) 2019 (5-2-’19)

Gebruik Niet-woning 0,2351 % 0,2939 % 0,2389 %

Eigendom Woning 0,1467 % 0,1834 % 0,1434 %

Eigendom Niet-woning 0,2882 % 0,3603 % 0,2929 %

Als we bovenstaande nieuwe tarieven in relatie tot de opbrengsten per categorie bekijken, ontstaat het 
volgende beeld:

Omschrijving EWON GNWON ENWON Totaal

Nieuwe WOZ-waarden € 3.578.217.000 € 513.736.000 € 639.229.000 € 4.731.182.000

Nieuwe OZB-tarieven 0,1434 % 0,2389 % 0,2929 %  

Bruto opbrengst € 5.131.163 € 1.227.315 € 1.872.302 € 8.230.780
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+ areaaluitbreiding € 25.656 € 6.137 € 9.632 € 41.154

- verminderingen € -64.140 € -15.341 € -23.404 € -102.885

Totale begrote opbrengst € 5.092.679 € 1.218.110 € 1.858.259 € 8.169.049

We hebben rekening gehouden met 0,5 procent areaaluitbreiding en 1,25 procent voor verminderingen. We 
hebben in de begroting 2019 een opbrengst geraamd van € 8.193.049,--. De nieuwe tarieven leiden dus tot 
een tekort van € 24.014,--.

Rioolheffing:

Met de nu bekende cijfers is gebleken dat met een tariefverhoging van 4,5 procent de geraamde 
belastingopbrengst van de programmabegroting 2019 kan worden gerealiseerd. Dat leidt tot de volgende 
tariefontwikkeling:

Omschrijving 2018 2019

Vastrecht (per perceel) € 183,60 € 191,88

Opslag voor elke 50 m3 of gedeelte daarvan

Voor waterverbruik boven de 50 m3
€ 35,64 € 37,20

Hieronder staan de heffingsgrondslagen zoals die zijn aangeleverd door Vitens, en vervolgens gecorrigeerd 
voor leegstand en vrijgestelde objecten.

Gegevens 2019 Aantallen 2018 Aantallen 2019

Heffingsgrondslag tot 50 4.445 4328
Heffingsgrondslag tot 100 4.902 4887

Heffingsgrondslag tot 150 3.413 3355

Heffingsgrondslag tot 200 1.651 1769
Heffingsgrondslag tot 250 638 683

Heffingsgrondslag tot 300 274 300
Heffingsgrondslag tot 350 121 155
Heffingsgrondslag tot 400 65 69

Heffingsgrondslag tot 450 41 37
Heffingsgrondslag tot 500 24 26
Heffingsgrondslag tot 550 24 14
Heffingsgrondslag tot 650 17 20

Heffingsgrondslag tot 600 14 16
Heffingsgrondslag tot 700 10 7

Heffingsgrondslag groter dan 700 94 80
Totaal 15.733 15.746

De opbrengst wordt dan:

 Bedragen 2019

Maximale opbrengst € 4.285.286,78

Leegstand (394 woningen en 180 bedrijven) € -196.530,26

Grote lozers (gegevens 2018) € 190.162,20

Opbrengst incl. grote lozers € 4.278.918,72

Begroting incl. grote lozers € 4.218.407,00
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Verschil € 60.511,72

Na vaststelling in de raad volgt de verplichte elektronische bekendmaking in het Gemeenteblad van 
Hellendoorn (op www.overheid.nl). Voorafgaande aan de aanslagoplegging zal er ook nog een advertentie 
met uitgebreide inhoudelijke informatie geplaatst worden in de plaatselijke krant. Ook op de website van de 
gemeente is informatie beschikbaar.

De nieuwe tarieven gaan gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2019.

Onder verwijzing naar de ter inzage liggende stukken, stellen wij u voor om, conform bijgaande concept- 
wijzigingsverordeningen, vast te stellen de:

◦ eerste wijziging van de Verordening afvalstoffenheffing 2019;
◦ eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019;
◦ eerste wijziging van de Verordening rioolheffing 2019.

Communicatie

Planning

Concept besluit
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