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Onderwerp
Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021
Datum voorstel
13 oktober 2020

Datum raadsvergadering
15 december 2020

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1. Vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig
rioolaansluitrecht 2021”.
Inleiding
Op 10 november 2020 heeft uw raad de begroting 2021 vastgesteld. Hierin hebben we opgenomen
op welke wijze de kosten door eigen inkomsten - zoals onze belastingen - worden afgedekt. In de
paragraaf lokale heffingen van de begroting 2021 hebben we per belasting aangegeven welke
inkomsten we willen behalen en wat het belastingtarief is. Deze tarieven moeten jaarlijks formeel
door uw raad worden vastgesteld in afzonderlijke belastingverordeningen. Dit voorstel ziet daarop en
is een uitwerking van de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2021.
Argumenten
1.1 Het tarief van een eenmalig rioolaansluitrecht verhogen we met het inflatiepercentage.
We verhogen het tarief met het inflatiepercentage van 1,5 %.
Eenmalig rioolaansluitrecht
Tarief voor totstandbrengen van een
directe of indirecte aansluiting van
een eigendom op de gemeentelijke
riolering

2020
926,60

2021
940,50

1.2
Uw raad is bevoegd om de verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021 vast te stellen.
De verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021 wordt aan
uw raad voorgelegd.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Financiën
De financiële effecten als gevolg van deze belastingverordening hebben we verwerkt in de begroting
2021.
Ambtelijke bijstand: Karel van Leeuwen
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Samenwerking
Dit voorstel is tot stand gekomen binnen de belastingsamenwerking GHO.
Communicatie
Na vaststelling wordt de verordening elektronisch bekendgemaakt in het gemeenteblad. In het
Goirles Belang wordt hier melding van gemaakt en verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl.
De verordening wordt vervolgens toegevoegd aan de database decentrale regelgeving (CVDR).
Vervolg
De verordening van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021 treedt in werking op 1 januari 2021.
Bijlagen
Raadsbesluit

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

Zaaknummer 2020-017829

2

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de:
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021
Artikel 1 Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder:
a) gemeentelijke riolering mede oppervlakte waterlichamen in gemeentelijk beheer begrepen;
b) eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;
c) aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door of in opdracht van de gemeente van
een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom
ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een
directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van
door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe
of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.
Artikel 3 Belastingplicht
Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst
wordt verleend.
Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief
1. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per particulier eigendom bij een aansluiting op
gescheiden of gemengd vrijvervalriolering € 940,50.
2. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per bedrijfseigendom het bedrag op basis van de
werkelijke aansluitingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar
gemaakt wordt.
3. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt de realisatiekosten van de te realiseren aansluiting,
volgens begroting, welke vooraf kenbaar wordt gemaakt. Aanvullend geldt voor de
hoeveelheid geloosd bronneringswater hetzelfde tarief, als dat het Waterschap hanteert,
voor het aantal kubieke meters geloosd bronneringswater. Voor Riel is dit Waterschap
Brabantse Delta, voor Goirle is dit Waterschap De Dommel.
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4. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op drukriolering het bedrag op basis
van de werkelijke aansluitingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar
gemaakt wordt.
5. Het in behandeling nemen van de aanvraag geschiedt voor de in lid 2, 3 en 4 genoemde
tarieven op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de aansluitingskosten aan
de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de aanvraag wordt ingetrokken vóór dit moment,
wordt er geen recht in rekening gebracht.
Artikel 5 Wijze van heffing
Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld
Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag in één termijn
betaald worden, binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1. De "verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020" vastgesteld door de raad van de
gemeente Goirle op datum 12 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari
2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor
die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2021”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2020.

, de voorzitter

, de griffier
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