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Kennisnemen van 
1. de beleidsregel rioolheffing garageboxen 2019 
2. de uitgaande brief voor belastingplichtigen voor rioolheffing garageboxen 2019 
 
Inleiding 
Recentelijk is de ‘Beleidsregel inzake rioolheffing garageboxen 2019’ vastgesteld. Met deze 
raadsinformatiebrief informeren we u over de inhoud van de beleidsregel rioolheffing garageboxen 
2019 en de uitgaande brief voor de belastingplichtigen voor rioolheffing garageboxen.  
 
Informatie 
Met ingang van 2018 zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in de ‘Verordening op de heffing en 
de invordering van rioolheffing 2018’. Deze aanpassingen hebben de gewenste uitwerking, behalve 
bij een specifieke groep waar de aanpassingen een onevenredig nadelige uitwerking heeft. Deze 
specifieke groep betreft de losse garageboxen in de gemeente. In het belastingjaar 2018 werd 
geconstateerd dat deze groep niet in de heffing werd meegenomen. Begin 2019 is er een 
informatieve brief verzonden aan de eigenaren van losse garageboxen waarin werd aangekondigd 
dat deze losse garageboxen bij de aanslagoplegging over 2019 zouden worden meegenomen voor de 
rioolheffing.  
 
Als een belastingplichtige bij zijn woning of bedrijfsruimte een garagebox heeft, behoort die 
garagebox tot het geheel van het object en wordt over dat geheel een bedrag van € 166,85 aan 
eigenarenheffing rioolheffing geheven. Behoort de garagebox niet tot een woning of een 
bedrijfsruimte, maar is er sprake van een losse garagebox, dan wordt deze garagebox zelfstandig in 
de rioolheffing betrokken. Dit betekent € 166,85 aan eigenarenheffing rioolheffing. 
 
De gemeente kan, met toepassing van artikel 228a van de Gemeentewet, een rioolheffing heffen 
voor de dekking van de kosten die samenhangen met de drie afzonderlijke gemeentelijke 
watertaken, te weten: de afvalwatertaak, de hemelwatertaak en de grondwatertaak in het stedelijk 
gebied.  
 
Het invoeren van een lager belastingtarief voor deze specifieke groep is wenselijk, mede gelet op het 
feit dat slechts sprake is van een hemelwatertaak en de grondwatertaak. 
Het college heeft de ‘beleidsregel rioolheffing garageboxen 2019’ vastgesteld met een tarief van  
€ 50,00 aan eigenarenheffing rioolheffing.  
 
 



 
 
Bladnummer Datum 

2 4 september 2019 
 

 

 
Vervolg 
De beleidsregel voorziet in een incidentele oplossing voor de heffing van rioolheffing 2019. Bij het 
opstellen van de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020 zal deze 
beleidsregel in de verordening rioolheffing verwerkt worden. 
 
Communicatie 
Zoals toegezegd aan uw raad ontvangen belastingplichtigen een informerende brief voordat de 
aanslagen rioolheffing 2019 worden opgelegd. 
 
Bijlagen 
 - brief voor belastingplichtigen voor rioolheffing garageboxen 2019 
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