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Artikel 36 RvO vragen inzake belastingaanslag WOZ, riool en afval 
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Geachte heer Van Leeuwen, 

Op 20 februari heeft u het college schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO voorgelegd over de 
belastingaanslag WOZ, riool en afval. Met deze brief beantwoorden wij deze vragen. 

Vraag 1: Hoe is het te verklaren dat de stijging van de aanslag groter is dan de 
inflatiecorrectie? 

Antwoord: 
De door u ingenomen stelling is niet juist, de gemiddelde lastendruk is per saldo zelfs iets gedaald, 
uitzonderingen in individuele gevallen daargelaten. 

Bij het bepalen en vaststellen van de tarieven voor het belastingjaar 2010 is conform de 
begrotingsrichtlijnen qeen inflatiecorrectie doorgerekend. De inflatiecorrectie was voor 2010 op 0% 
vastgesteld. Voor wat betreft de gemiddelde lastendruk is zelfs sprake van een afname ten opzichte 
van 2009. Voor de volledigheid verwijzen wij naar de begroting 2010. Omdat er wordt gerekend met 
gemiddelden zal er in individuele gevallen altijd sprake zijn van belastingplichtigen die een hogere 
aanslag gemeentebelasting ontvangen dan vorig jaar. Daar tegenover staat dat er ook 
belastingplichtigen staan die een lagere aanslag ontvangen. 

Voor de volledigheid hierna het overzicht van de lokale lastendruk uit de begroting 2010 voor de jaren 
2010 en 2009. 

Omschrijving 
Afvalstoffenheffing 
Rioolheffing 
Totaal gebruiker 
OZB eigenaar 
Totaal eigenaar / gebruiker 

Begroting 2009 
€ 253,92 
€ 107,88 
€361,80 
€286,15 
€ 647,95 

Begroting 2010 
€ 272,52* 
€ 83,88** 
€ 356,40 
€286,15 
€642,55 

De tarieven worden bepaald op basis van kostendekkendheid. Bij het opstellen van de ramingen voor 
2010 is rekening gehouden met een sterk dalende opbrengst voor met name papier en oud ijzer. 
Hetzelfde geldt voor de vergoedingen in het kader van het verpakkingenbesluit. Gevolg is dat de tarieven 
zijn gestegen. 
De tarieven worden bepaald op basis van kostendekkendheid. Met de vaststelling van het GRP is 
ingestemd met een wijziging van de heffingssystematiek voor de rioolheffing. De wijziging van de 
heffingssystematiek heeft gevolgen voor de tariefstelling in de komende vier jaar. 

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 

mailto:gemeentehuis@houten.nl
http://www.houten.nl


Het is mogelijk dat burgers en bedrijven in individuele gevallen een hogere of lagere aanslag hebben 
ontvangen. Deze verschillen kunnen mogelijk verklaard worden door het effect van de nieuwe 
systematiek van de rioolheffing, het gewijzigde tarief voor de afvalstoffenheffing en/of een meer dan 
gemiddeide stijging van de waarde van de woning of bedrijf. 

Vraag 2: Kunt u de bewoners (alsnog) gerichter informeren over de verhouding tussen de 
waardering van een woning en de stijging van de aanslag? 

Antwoord: 
Omdat wij juist in deze tijden van crisis er begrip voor hebben dat de waardering van de woningen en 
bedrijven gevoelig kunnen liggen, hebben wij hierover bewust extra uitgebreid gecommuniceerd. 
Daarvoor is aangesloten bij de door de VNG voorgestelde berichtgeving. Deze is verder op maat 
gesneden naar de Houtense situatie. Er zijn extra publicaties gedaan in het Houtens Nieuws, de 
aanslag is verstuurd samen met een zeer uitgebreide bijsluiter en alle bedrijven zijn aangeschreven 
om hen te informeren over de effecten van de stelselwijziging rioolheffing. Bovendien is op de website 
van de gemeente Houten een digitaal loket ingericht en ook daar is aanvullende informatie te 
raadplegen. Ook de in het Houtens Nieuws geplaatste publicaties zijn daar terug te vinden. Tenslotte 
staat het team belastingen voor een ieder ter beschikking om individuele vragen te beantwoorden. 

Vraag 3: Waarom biedt u inwoners die via acceptgiro betalen niet de mogelijkheid om dat in 
meerdere termijnen (dan twee) te doen? 

Antwoord: 
Wanneer betaald wordt via acceptgiro's, moet de betaling uiterlijk op de laatste vervaldag zijn voldaan. 
Deze uiterste vervaldag ligt op drie maanden na dagtekening van de aanslag. Om de kosten van 
verwerking van de betalingen zoveel mogelijk te reduceren worden twee acceptgiro's bijgevoegd. 

Voor diegenen die niet voor de uiterste betaaldatum het volledige bedrag kunnen of willen voldoen 
bestaat de mogelijkheid van automatische incasso. In dat geval wordt het bedrag in acht gelijke 
termijnen van de rekening afgeschreven. Om deel te kunnen nemen aan de regeling voor 
automatische incasso geldt de volgende voorwaarde: 
Het totaal aanslagbedrag mag niet minder dan € 80,- of meer dan € 1.600,- bedragen. 
Deze informatie is terug te vinden in de belastinggids 2010 op pagina 14. 

Wij hopen met deze brief uw vragen voldoende en naar tevredenheid te hebben beantwoord. 

Een afschrift van deze brief is aan de leden van de raad verzonden. 

Met vriendelijke groet, 
hetbollege van burgemeester en wethouders 
de secretaris, de burgemeester 

C.H.J. 
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