
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009  

 

 
Bundel nr. 12 
 
 
Onderwerp  : Rioolheffing 2010 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het tarief rioolheffing voor 2010 niet te verhogen; 
2. De Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010 vaststellen. 
 
 
Inleiding 
Vanaf 2010 wordt de juridische grondslag voor het verrekenen van de kosten voor de gemeentelijke 
watertaken omgezet van een rioolrecht in een rioolheffing. Dit heeft te maken met de introductie van 
zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiende hemelwater en het grondwater, evenals de verduidelijking 
van de zorgplicht voor het afvalwater en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument. Door de 
wijziging kunnen er meer kosten voor verrekening in aanmerking komen. Bij de vaststelling van het nieuwe 
gemeentelijk riolering plan (GRP) in 2010 zal dit tot uitdrukking moeten worden gebracht.  
Voor 2010 wordt voorgesteld om het tarief van de rioolheffing te handhaven op het niveau van 2009. Dit 
omdat nog niet alle geplande investeringen zijn uitgevoerd. Deze worden doorgeschoven naar 2010.  
Hierdoor hoeft de opbrengst van de rioolheffing voor 2010 niet verhoogd te worden. 
 
  
Samenvatting 
In verband met de wijziging van de juridische grondslag wordt met ingang van 2010 het rioolrecht vervangen 
door een rioolheffing waardoor de verordening aangepast moet worden. Omdat nog niet alle geplande 
investeringen zijn uitgevoerd, blijft het tarief voor de rioolheffing in 2010 gelijk aan het tarief rioolrecht in 2009 
namelijk € 199,08. 
 
 
Meetbaar effect 
 

1. Door de vaststelling van een verordening rioolheffing is het mogelijk om ook in 2010 de kosten voor 
de gemeentelijke watertaken te verrekenen. 

2. Het bufferfonds wordt minder gevuld dan via het GRP gepland is, maar is toereikend voor de 
geplande investeringen. 

 
 
Argumenten 

 
1.1 De geplande investeringen zijn nog niet uitgevoerd. 
      In het GRP zijn diverse investeringen opgenomen die worden gefinancieerd vanuit een bufferfonds. Dit  

             bufferfonds wordt gevoed door een heffing. Hiervoor is jaarlijks een verhoging van het tarief begroot van  
             € 8, - + 3%. Doordat de planning van de investeringen in 2009 niet wordt gehaald, is het niet noodzakelijk  
             om het tarief voor 2010 ten opzichte van 2009 aan te passen.  
 

2.1 Om de kosten van de gemeentelijke watertaken te kunnen verrekenen, dient hiertoe een 
verordening te zijn vastgesteld door de raad. 

      Op dit moment worden de kosten voor de gemeentelijke watertaken verrekend via een rioolrecht. Deze  
             juridische mogelijkheid wordt vanaf 2010 vervangen door een rioolheffing. Daarom dient er een nieuwe  
             verordening te worden vastgesteld.     

 
 



 
Kanttekeningen 

a. Het bufferfonds wordt minder gevuld dan gepland. 
De inkomsten van de heffing komen volledig ten goede van het bufferfonds. In het GRP is rekening 
gehouden met een hogere opbrengst rioolheffing 2010 ten opzichte van 2009 van € 8, - + 3% per 
object. Door het tarief van 2009 te bevriezen wordt het bufferfonds minder gevoed dan gepland in 
het GRP. Dit is echter geen bezwaar omdat bepaalde geplande investeringen ook naar 2010 zijn 
doorgeschoven. 
 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Als gevolg van het bevriezen van het tarief zal het bufferfonds in 2010 met circa € 235.000, - minder worden 
gevoed dan in het GRP is geraamd. 
 
 
Uitvoering 
 
Planning:  

- 10 december 2009 vaststelling door de gemeenteraad 
- Week 52 publicatie via de openbare bekendmakingen 
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