
Tarieven Tabel

behorende bij de verordening reinigingsheffing 2018

Volgnr.: Omschrijving: Bedrag €:

HOOFDSTUK  II onderdeel 1 Afvalstoffenheffing

1. Vastrecht afvalstoffenheffing

1.1 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het 

belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen; 190,92

1.2 De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het 

belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon. 160,44

2. Overige tarieven huishoudelijk afval

2.1 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

hoofdstukken, voor het op verzoek verwijderen van elektrische en elektronische 

apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en koel- en vriesapparatuur, 

per m³ of gedeelte daarvan 35,15

2.2 De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ grof huisvuil per keer of 

meer dan 4 m³ grof huisvuil per jaar op het milieudepot, per m³ of gedeelte 

daarvan, per keer 20,75

HOOFDSTUK  II onderdeel 2 reinigingsrechten

3. Vastrecht reinigingsrechten

3.1 het recht bedraagt per belastingjaar voor het kunnen deponeren van 

bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid met huishoudelijk karakter in 

een depot ten behoeve van ondergrondse inzameling van afvalstoffen) (exclusief 

BTW) 186,12

4. Overige tarieven reinigingsrecht

4.1 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande

hoofdstukken, voor het al dan niet op verzoek verwijderen van be-

drijfsafval en/of grof bedrijfsafval, per m³ of gedeelte daarvan) (exclusief BTW) 35,15

4.2 De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ bedrijfsafval

per keer of meer dan 4 m³ grof bedrijfsafval per jaar op het milieudepot, per m³ 

of gedeelte daarvan, per keer (exclusief BTW) 20,75
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Afvalstoffenheffing:

Aantal

een pers 1807 168  €    303.576,00   éénpersoons 1.909                168,00€     320.712,00€                  

meer pers 3834 199,92  €    766.493,28   meerpersoons 3.818                199,75€     762.645,50€                  

totaal huishouden      5.641 € 1.070.069,28 5.727                1.083.357,50                 

Opbrengst bepaling 2015

 éénpersoons 1909 169,60       323.766,40                    

 meerpersoons 3818 201,90       770.851,15                    

1.094.617,55                 

In de begroting opgenomen 1.084.000,00                 

Afvalstoffenheffing: primitief

def tarief

Aantal

een pers 1909 171,5 327.393,50                  een pers 1909 156,21       298.209,42                    

meer pers 3818 204,1 779.253,80                  meer pers 3818 185,91       709.790,58                    

totaal huishouden5727 1.106.647,30               totaal huishouden 5727 1.008.000,00                 

Opbrengst bepaling 2016 bij 1% index

1909 1.909      171,50    327.393,50                  in % van opbrengst 30% 298.209,42                    1909 2958,427 1,549726

3818 3.818      204,10    779.253,80                  70% 709.790,58                    3818 7041,573 1,844309

1.106.647,30               

In de begroting 2016 opgenomen 1.008.000,00                 10000

deze opbrengst is  voldoende om geen winst te maken

Afvalstoffenheffing:

Aantal

een pers 2.100      157,77    331.326,44                  een pers 2.100                156,18       327.983,61                    99,98%

meer pers 3750 187,77    704.120,44                  meer pers 3750 185,87       697.016,39                    99,98%

totaal huishouden5850 1.035.446,88               totaal huishouden 5850 1.025.000,00                 

streef opbrengst

Opbrengst bepaling 2017 bij 1% index

2100 2.100      157,77    331.326,44                  in % van opbrengst 32% 327.983,61                    2042 3199,84 1,567013

3750 3.750      187,77    704.120,44                  68% 697.016,39                    3608 6800,16 1,884745

1.035.446,88               

In de begroting 2017 opgenomen 1.025.000,00                 10000

deze opbrengst is  voldoende om geen winst te maken

afbouw voorziening ad € 29.000

voorstel is om de tarief hetzelfde te houden als 2016

totaal grootboekrekeningen meerjarig zelfde houden, tarieven zelfde houden, compensatie zoeken in de voorziening

Opgave GBA, gebruikt d.d. 09082016:

6.121 huishoudens waarvan  2.179 eenpersoonshuishoudens en 3.851 meerpersoonshuishoudens en 91 objecten zonder grondslag (wegens leegstand).

In totaal staan 129 objecten van de 6.121 leeg. Let wel, in deze aantallen zitten er ook deelaanslagen. Netto zou ik de aantallen afronden op 5.650. 

éénp 2179 2146 2100

meerp 3851 3793 3750

leegst 91 0 0

totaal 6121 5939 5850

Prognose 2016 obv GBA gegevens:

éénp 2100 tarief 156,20€                       opbrengst 328.020,00€      

meerp 3750 tarief 185,90€                       opbrengst 697.125,00€      

totaal prognose 2016 1.025.145,00€   

begroting 2016 incl 2 

nieuwsbrieven 1.075.000,00€   tegenvaller meenemen met 3de nieuwsbrief 2016 tlv voorziening

2014 uitgangsaantal ASH qeury 2014 01102014

2016 uitgangsaantal ASH

2017 uitgangsaantal ASH welk tarief is nodig ????


