
 
 

 
 

     

 

AMENDEMENT Verordening Rioolheffing 2018 

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op donderdag 21 

december 2017, behandelend agendapunt 9 met als onderwerp “Wijziging 

verordeningen, belastingen, leges, retributies en overige tarieven” 

 

Constaterende dat: 

 het bureau Coelo een uitgebreid en verhelderend onderzoeksrapport heeft opgesteld 

met als titel: “Gebruikers- of eigenarenheffing voor de rioolheffing in Westfriese 

gemeenten”, 

 gebleken is dat een uniforme rioolheffing in de Westfriese gemeenten onhaalbaar is, 

 de huurders in Stede Broec al jaren voor 100% voor de rioolheffing worden 

aangeslagen, 

 de gemeenten Medemblik en Drechterland de rioolheffing 100% belasten aan “De 

Woonschakel” en daarmee dus indirect ook de huurders in Stede Broec 

 er sprake is van financieel nadeel voor de huurders in Stede Broec ten opzichte van 

huurders in een aantal andere Westfriese gemeenten waar de “De Woonschakel” 

woningen verhuurd, 

 

Gehoord: 

 de discussie in de vergadering van de commissie RBFZ van 7 december jl. 

 

Overwegende dat: 

 het college voorstelt het tarief van de rioolheffing vast te stellen op €162,30; 

 het college voorstelt dit bedrag voor de helft in rekening te brengen bij de huurders 

en voor de andere helft bij de eigenaren; 

 met deze voorstellen de huurders in Stede Broec wat de rioolheffing betreft nog 

steeds financieel in het nadeel zullen zijn in vergelijking met huurders in 

buurgemeenten; 

 

Besluit inzake de Verordening Rioolheffing 2018: 

 

1. Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht 

 1. De belasting wordt geheven: 

o a) van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel wat aan te 

merken valt als een woning dat direct of indirect is aangesloten op de 

gemeenschappelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en 

o b) van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op 

de gemeenschappelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: 

gebruikersdeel. 

 

Te wijzigen in: 



 
 

 
 

 

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht 

 1. De belasting wordt geheven: 

o a) van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat aan te 

merken valt als een woning dat direct of indirect is aangesloten op de 

gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en 

o b) van de gebruiker van een perceel dat niet onder artikel 3, lid 1a 

categorie valt van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke 

riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel. 

 

En 

2. Artikel 6 Belastingtarieven 

1. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a wordt geheven  

    bedraagt           € 81,15 

2. a) De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, voor een eigendom of 

gedeelte daarvan uitsluitend gebruikt als woning:     € 81,15 

 b) De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedraagt voor een     

eigendom of gedeelte daarvan gebruikt als: 

1. wijkgebouw of onderwijslokaal      € 246,80 

    2. culturele en/of recreatieve bestemming     € 476,30 

 3. café-restaurant, bar of enig ander horecabedrijf, geen hotel zijnde € 476,30 

 

4. winkel, garagebedrijf, fabriek, kantoor, werkplaats of enig ander bedrijf, geen   

horecabedrijf zijnde, waarin werkzaam zijn: 

minder dan 5 personen       € 246,80 

5 tot en met 10 personen       € 415,80 

11 tot en met 50 personen       € 826,10 

51 tot en met 100 personen      € 1.662,10 

vermeerderd met € 826,10 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan 

boven de 100 personen. 

 

5. hotel of pension, huisvesting biedende aan: 

minder dan 10 personen       € 476,30 

10 tot en met 50 personen       € 1.069,20 

51 tot en met 100 personen      € 1.891,60 

vermeerderd met € 1.069,20 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan 

boven de 100 personen. 

            

6. verpleeginrichting of bejaardentehuis, huisvesting biedende aan: 

minder dan 10 personen       € 826,10 

10 tot en met 50 personen       € 1.662,10 

51 tot en met 100 personen      € 3.318,00 

 

vermeerderd met € 1.662,10 voor elk honderdtal personen of gedeelte daarvan 

boven de 100 personen. 

3. voor een eigendom, niet vallend onder één van de voorgaande leden € 702,70 

 

Te wijzigen in: 
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Ondertekend door: 

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS)      ……………………………………………………………………. 

CDA                            ……………………………………………………………………. 

Gemeente Belangen Stede Broec (GBS)    …………………………………………………………………….. 

PvdA/GroenLinks                 …………………………………………………………………….. 

Onafhankelijke Partij (OP)             …………………………………………………………………….. 

VVD                           …………………………………………………………………         

 


