
RAADSVOORSTEL 
15R.00028 

Gemeente Woerden 

15R.00028 

gemeente 
W O E R D E N 

Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 27 januari 2015 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Duindam 

Portefeuille(s): Financien 

Contactpersoon: M. Verhoef 

Tel.nr.: 8419 E-mailadres: verhoef.m@woerden.nl 

Onderwerp: Eerste wijziging op de Verordening Reinigingsheffingen 2015 

De raad besluit: 

vast te stellen de 

Eerste wijziging op de 
Verordening Reinigingsheffingen 2015 

I. Artikel 17, lid 1 van de Verordening Reinigingsheffingen 2015 wordt als volgt aangepast: 

Het recht voor aanbieden van kantoor- winkel- en dienstenafval (K.W.D. afval) van 
beperkte omvang of hoeveelheid en naar aard gelijkend op huishoudelijk afval, geldt voor 
bedrijfspanden die zijn gelegen in het gebied dat door het college van burgemeester en 
wethouders bij openbaar te maken besluit is bepaald, bedraagt exclusief omzetbelasting 
per maand € 42,10 per bedrijfspand.(€ 505,20 excl. BTW per jaar). 

II. Dit besluit kan worden aangehaald als "eerste wijziging op de Verordening 
Reinigingsheffingen 2015". 

III. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 
2015. 

IV. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gebruikelijke wijze. 

Inleiding: 

Het tarief voor reinigingsrechten voor bedrijven is ten onrechte met 2% geïndexeerd. Volgens de 
uitgangspunten bij de vastgestelde begroting van 30 oktober 2014 is gebleken dat er met betrekking 
tot dit tarief geen indexatie hoeft plaats te vinden. Het tarief blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

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: 



Het tarief voor de reinigingsrechten wordt vastgesteld conform de uitgangspunten in de begroting 
2015. 

Argumenten: 

De aanpassing is nodig omdat het tarief voor de reinigingsrechten te hoog is vastgesteld. 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

Geen gevolgen. 

Uitvoering: 

Met ingang van 1 januari 2015 voor de aanslagen die met dagtekening 28 februari 2015 worden 
verzonden. 

Communicatie: 

De vastgestelde wijziging zal worden gepubliceerd, de wijzigingsverordening zal op www.woerden.nl 
worden geplaatst. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

- Vastgestelde begroting 2015 (d.d. 30 oktober 2014) 
14R.00480 (de verordening reinigingsheffingen 2015) 

Bijlagen: 

15R.00031 Raadsbesluit aanpassen tarief Reinigingsrechten 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De burgemeester De secretaris 

ijsbergen V.J.H. Molkenboer drs. M va 



RAADSBESLUIT 
15R.00031 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Eerste wijziging op de Verordening Reinigingsheffingen 2015 

  

 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 27 januari 2015 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de 
Eerste wijziging op de 

Verordening Reinigingsheffingen 2015 
 
I.  Artikel 17, lid 1 van de Verordening Reinigingsheffingen 2015 wordt als volgt gewijzigd: 
 
             Het recht voor aanbieden van kantoor- winkel- en dienstenafval (K.W.D. afval)  van  
             beperkte omvang of hoeveelheid en naar aard gelijkend op huishoudelijk afval, geldt voor  
             bedrijfspanden die zijn gelegen in het gebied dat door het college van burgemeester en   
             wethouders bij openbaar te maken besluit is bepaald, bedraagt exclusief omzetbelasting per  
             maand € 42,10 per bedrijfspand.(€ 505,20 excl. BTW per jaar).  
 
II. Dit besluit kan worden aangehaald als “eerste wijziging op de Verordening                
             Reinigingsheffingen 2015”. 
 
III. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari    
             2015. 
 
IV. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gebruikelijke wijze. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 19 februari 2015 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 



   

 


