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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2017-012980 
 
Onderwerp 
Verordening Afvalstoffenheffing 2018 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
29 augustus 2017 7 november 2017 Berekening 

Tarief  
 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
Dit raadsvoorstel dient ter vaststelling van de verordening afvalstoffenheffing 2018. De tarieven voor 
afvalstoffenheffing mogen maximaal kostendekkend berekend worden. De tarieven dalen met circa   
2% ten opzichte van 2017. Het tarief voor een extra container is niet langer noodzakelijk als gevolg 
van het uitvoeringsplan implementatie grondstoffenbeleid. Uw raad wordt verzocht de verordening 
afvalstoffenheffing 2018 vast te stellen.  
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Voor 2018 dienen de belastingtarieven berekend en vastgesteld te worden. Aansluitend dient het 
besluit bekendgemaakt te worden om de verordening in werking te laten treden. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing. Hiervoor geldt een zogenaamde 100% kosten eis. 
Met andere woorden: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde kosten niet overschrijden. De 
btw mag als component meegenomen worden in deze berekening. De tarieven voor 
afvalstoffenheffing mogen maximaal kostendekkend worden berekend en vastgesteld. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
De tarieven afvalstoffenheffing worden kostendekkend berekend. In de berekening wordt de btw-
component voor 100% meegenomen ad € 324.600,00. De tarieven dalen ten opzichte van 2017 met 
circa 2%. Dit komt hoofdzakelijk door een daling van de kosten en een stijging van de inkomsten uit 
afval (PMD).  
 
Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk 
Op het gebied van gemeentelijke belastingen werken de drie gemeenten nauw samen. Zo hebben we 
in 2017 een gezamenlijke aanbesteding "outsourcing woz en gemeentelijke belastingen" met succes 
doorlopen. Een volgende stap in de samenwerking is processen op elkaar afstemmen. In dat kader 
worden nu de verordeningen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Met ingang van 2018 worden 
de tarieven weer opgenomen in de verordening en wordt er niet langer met een aparte tarieventabel 
gewerkt. Dit is gelijk aan de werkwijze van de buurgemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarnaast 
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zijn de bepalingen voor automatische incasso in de belastingverordening aangepast. Er wordt een 
apart reglement automatische incasso opgesteld. Voor Goirle wijzigt er verder niets aan de 
verordening.  
 
4. Wat mag het kosten? 
De tarieven afvalstoffenheffing worden kostendekkend berekend. In de berekening wordt de btw-
component voor 100% meegenomen ad € 324.600,00. De tarieven dalen ten opzichte van 2017 met 
2%. Dit komt door een lichte daling van de kosten en een toename van de baten uit afval.  
 
Het voorstel voor de tarieven afvalstoffenheffing 2018: 
Tarief eenpersoonshuishouden   €   96,48 (2017: €   98,40) 
Tarief meerpersoonshuishouden  € 177,36 (2017: € 181,20) 
 
Tarieven extra container 
In de tarieventabel waren ook de tarieven voor een extra container opgenomen. Dit is in 2017 
gewijzigd in het kader van het uitvoeringsplan implementatie grondstoffenbeleid. De voorwaarden 
voor een extra container zijn aangescherpt, zodat een extra container voortaan gratis wordt 
verstrekt wanneer wordt voldaan aan deze voorwaarden.  
 
De volgende cijfers zijn in de begroting 2018 opgenomen met betrekking tot afval: 
Kosten    € 1.823.000,00 
Kwijtschelding   €       37.000,00 
100% BTW-component  €     324.600,00 + 
Totaal kosten   €  2.184.600,00 
 
Opbrengst afvalstoffenheffing € 1.582.000,00 
Overige opbrengsten  €    602.600,00 + 
Totaal opbrengsten  € 2.184.600,00 
 
Kostendekkingsgraad: 
 
Totaal opbrengsten  x 100% =  € 2.184.600,00 x 100% = 100% 
Totaal kosten        € 2.184.600,00  
 
Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing 
De stand van de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing bedraagt per 1 januari 2018 naar 
verwachting € 151.341,00. Voor 2018 is geen onttrekking nodig omdat de geraamde opbrengsten de 
geraamde kosten volledig dekken.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
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). 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Niet van toepassing. 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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7. Fatale beslisdatum 
Uiterlijk 14 dagen voor 1 januari 2018 in verband met bekendmaking en inwerkingtreding. 
 
8. Voorstel 
Wij stellen u voor de verordening afvalstoffenheffing 2018 vast te stellen. 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Janke Bolt, loco-secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2017; 
 
gelezen het advies van de Brede Commissie  d.d. 11 oktober 2017; 
 
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de: 
 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder "gebruik maken": gebruik maken in 
de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer. 
 
Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit 

1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in 
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 

2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen 
geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de 
artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 
Artikel 3 Belastingplicht 
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al 
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel 
ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 177,36. 
2. Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later 

aanvangt bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon, bedraagt 
de belasting in afwijking van het eerste lid per perceel per belastingjaar € 96,48. 

 
Artikel 5 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.  
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Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de 

aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting 

verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als 
er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er 
in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede lid en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen 
de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt. 

 
Artikel 8 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag betaald 
worden in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede 
twee maanden later. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten 
worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het 
aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd 
overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en 
elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

 
Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de afvalstoffenheffing. 
 
Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De "verordening afvalstoffenheffing 2016" van 10 november 2015, wordt ingetrokken met 
ingang van 1 januari 2018, 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 met ingang van 1 januari 2018. 
3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: "verordening afvalstoffenheffing 2018". 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 november 2017. 
 

          , de voorzitter 
 
 
 

          , de griffier 
  


