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Onderwerp
Uitwerking verordening rioolheffing 2020

Beslispunten
1. Te besluiten in 2020 geen aanslag rioolheffing op te leggen aan gebruikers van garages, trafo's en
volkstuinen.
2. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voor te stellen dit besluit te
bekrachtigen.
Besluit
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Inleiding
Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR) heeft namens (de drie voormalige gemeenten
binnen) gemeente West Betuwe in het verleden geen aanslag rioolheffing opgelegd aan gebruikers van
garages, trafo’s en volkstuinen. Op basis van de vigerende en de voorgaande verordening(en)
rioolheffing is deze categorie belastingplichtigen niet uitgesloten van belastingheffing.
BSR heeft op 2 januari 2020 per e-mail laten weten met ingang van 2020 deze categorie
belastingplichtigen voor het eerst wel in de heffing te gaan betrekken.
Beoogd effect
Ervoor zorgen dat gebruikers van garages, trafo’s en volkstuinen in 2020 niet geconfronteerd worden
met een (onredelijk hoge) aanslag rioolheffing. Deze werkwijze is in lijn met voorgaande jaren.
Argumenten
Argumenten bij Te besluiten in 2020 geen aanslag rioolheffing op te leggen aan gebruikers van
garages, trafo's en volkstuinen.
1.1 Het is ongewenst om gebruikers van garages, trafo’s en volkstuinen in 2020 te confronteren met
een aanslag rioolheffing van € 345,00.
In 2018 is door BSR een traject gestart waarmee zij de deelnemende gemeenten wilden bewegen om
de verordening rioolheffing te harmoniseren per 1 januari 2020. In het najaar van 2019 is besloten
deze harmonisatie in 2020 nog geen doorgang te laten vinden. Hierbij is door de gemeente aan BSR
toegezegd dat het onderwerp in 2020 voor nader onderzoek en verdere uitwerking op de bestuurlijke
agenda wordt geplaatst.
Gelet hierop is met ingang van 1 januari 2020 een, ten opzichte van 2019, tekstueel ongewijzigde
verordening rioolheffing vastgesteld. Een verhoging van de tarieven heeft plaatsgevonden, maar de
overige onderdelen zijn ongewijzigd gebleven.
Gelet hierop en omdat vorenstaande uitgebreid is besproken met BSR, is ervan uitgegaan dat ook de
uitvoering van de verordening rioolheffing ongewijzigd zou blijven.
BSR heeft aangegeven met ingang van 2020 de verordening te gaan uitvoeren zoals deze is
vastgesteld. Dit betekent dat inzake de afvoer van hemelwater aan de gebruikers van in totaal 568
garages, trafo’s en volkstuinen een aanslag rioolheffing zal worden opgelegd van € 345,00.
Aangezien deze objecten niet direct zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering, is hier alleen
sprake van hemelwaterafvoer. Een aanslag van € 345,00 is buitenproportioneel hoog te noemen.
Wanneer BSR nu overgaat tot aanslagoplegging aan deze categorie belastingplichtigen, hebben wij
niet de mogelijkheid hen daarvan vooraf adequaat en uitvoerig op de hoogte te brengen. Deze
categorie te confronteren met een dergelijke hoge aanslag rioolheffing is ongewenst.
Voorgesteld wordt om te besluiten dat in 2020 geen aanslag rioolheffing wordt opgelegd aan de
gebruikers van garages, trafo’s en volkstuinen. In de loop van 2020 zal dit onderwerp verder worden
belicht en besproken, zodat in de verordening rioolheffing 2021 een formeel juiste oplossing voor deze
categorie belastingplichtigen kan worden opgenomen.
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Argumenten bij Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voor te stellen dit
besluit te bekrachtigen.
2.1 Formele vaststelling rondom de inhoud van een belastingverordening dient plaats te vinden door
de gemeenteraad.
Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 zal de gemeenteraad worden gevraagd het voorliggende
besluit te bekrachtigen. Hierbij zullen ook voorstellen worden gedaan voor de inhoud van de
verordening rioolheffing 2021.
Kanttekeningen
Kanttekening bij Te besluiten in 2020 geen aanslag rioolheffing op te leggen aan gebruikers van
garages, trafo's en volkstuinen.
1.1 Geen
Kanttekening bij Te besluiten in 2020 geen aanslag rioolheffing op te leggen aan gebruikers van
garages, trafo's en volkstuinen.
2.1 Geen
Financiën
Geen
Uitvoering/Planning
Nadat uw college een besluit heeft genomen, zal dit besluit door de beleidsmedewerker belastingen
worden toegestuurd aan BSR.

