
Tarieventabel, behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing  
en reinigingsrechten 2019            

Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien  
deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 - Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

1.1 De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel  € 149,64    
1.2 Dit bedrag wordt verhoogd:  
1.2.1 indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belasting-  

plicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt   
door één persoon, met  € 43,32      

1.2.2 indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belasting-  
plicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt   
door meer dan één persoon, met  € 86,64      

1.3 De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1 en 1.2 wordt vermeerderd  
voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht  
later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in gebruik hebben  van  
een extra rolemmer:    

1.3.1 bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen, per extra rolemmer met  € 110,40    
1.3.2 bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra rolemmer met  € 48,00      
1.3.3 bestemd voor huishoudelijk papier en karton, per extra rolemmer met  € 28,80      
1.3.4 bestemd voor plastic verpakkingen en flacons, metalen verpakkingen en     

drankkartons, per extra rolemmer met   € 28,80      
1.4 De belasting bedraagt voor het achterlaten van afvalstoffen op een daartoe 

van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats per m³ of een gedeelte  
daarvan  € 33,75      

1.5 De belasting bedraagt voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen  
op het afvalbrengpunt per m³ of een gedeelte daarvan  € 11,65      

1.5.1 De belasting bedraagt voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen  
op het afvalbrengpunt per m³ of een gedeelte daarvan via Pin betaling     € 11,10      

Hoofdstuk 2 - Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten  

2.1 Het recht bedraagt per belastingjaar:  
2.1.1 voor het eenmaal per week ledigen van één rolemmer  € 285,90    
2.1.2 voor het beschikbaar stellen van een gft-rolemmer en het periodiek  

ledigen daarvan naast de uitgifte van een container  € 48,00      
2.1.3 voor het aanbieden van zes zakken per week via een ondergrondse 

verzamelcontainer € 285,90    

Behoort bij besluit van de raad van 20 december 2018              
Mij bekend,  

de griffier  


