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Onderwerp: Vaststellen wijziging Verordening Reinigingsheffingen 2014 

De raad besluit: 

vast te stellen : de volgende wijzigingen/aanvullingen in de Verordening Reinigingsheffingen 2014 

Wijzigingen bestaande tarieven 

Artikel 10 - Maatstaf van heffing en tarief 

1. Het tarief voor het op aanvraag leveren van een vervangende restafvalcontainer voor het 
bewaren van huishoudelijke afvalstoffen bedraagt € 30,00 incl BTW. 

Artikel 11 - Pas ondergrondse container 

Het tarief voor een pas voor het achterlaten van afvalstoffen op de milieustraat en in een ondergrondse 
container bedraagt € 15,00 incl. BTW. 

Nieuwe tarieven 

Artikel 17 - Maatstaf van heffing en belastingtarief 

3. Het tarief voor het aan huis laten ophalen van grofvuil bedraagt voor de eerste 1,5 m3 € 25,- en 
voor iedere 1 m3 extra met een maximum van 3,5 m3 € 10,-

4. Bezoek aan de milieustraat meer dan 12 x per kalenderjaar bedraagt per bezoek € 7,50,--

Inleiding: 

De verordening Reinigingsheffingen wordt jaarlijks, conform de uitgangspunten van de nieuwe 
begroting vastgesteld. Dit gebeurt in principe 1 maal per jaar, in december. De in de verordening 
vastgestelde tarieven gelden vervolgens het gehele opvolgende begrotingsjaar. Bij tussentijdse 
wijzigingen, door welke oorzaak dan ook, moet de raad de verordening Reinigingsheffingen 
aanpassen om nieuwe tarieven of bepalingen rechtmatig te kunnen toepassen. Deze wijzigingen 
stonden in reeds in het" Afvalbeheerplan 2013 - 2017" echter zijn ze niet eerder opgenomen in de 
verordening. 



Bevoegdheid: 

Conform artikel 149a van de Gemeentewet ligt de verordenende bevoegdheid bij de raad (de 
belastingverordeningen zijn niet conform artikel 147, lid 1 van deze wet overdraagbaar aan het 
college) 

Beoogd effect: 

Met het vaststellen van de gewijzigde verordening Reinigingsheffingen worden de tussentijdse 
wijzigingen geformaliseerd en vindt afstemming plaats op wets- en beleidswijzigingen. 

Argumenten: 

Met dit voorstel wordt geen nieuw beleid voorgesteld. De voorgestelde wijzigingen zijn 
voortgekomen uit een integrale inventarisatie. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden meegenomen in 
de in december vast te stellen verordening Reinigingsheffingen 2014. De hiervoor voorgestelde 
wijzigingen komen voort uit het in eind 2012 door de raad vastgestelde afvalbeheersplan 12R.00354. 

Kanttekeningen: 

Financiën: 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële consequenties ten opzichte van de begroting 
2014. 

Uitvoering: 

Na vaststelling zal de verordening worden gepubliceerd om rechtsgeldigheid te verkrijgen. 

Communicatie: 

De vastgestelde wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.woerden.nl. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Verordening Reiningheffingen 2014 vastgesteld op 18 december 2013 

Bijlagen: 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 
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olkenboer dr. G.W. Goedraakers CMC 


