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Datum: 27 februari 2015 Nummer raadsnota: BI.0150080 

Onderwerp: Verordening afvalstoffenheffing - kwijtschelding 

 

Portefeuillehouder: 

Peters 

Bijlagen: 

1. Wijzigingsverordening 

afvalstoffenheffing 

Oosterhout 2015 

Ter inzage: 

1.   

 

Voorstel:  

1.  Vast te stellen de verordening tot de 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering 

van afvalstoffenheffing 2015. 

 

Samenvatting 

In de raadsvergadering van december 2014 zijn de belastingverordeningen voor 2015 door de 

gemeenteraad vastgesteld. In de verordening afvalstoffenheffing 2015 blijkt echter een fout in de 

kwijtscheldingsregeling te zitten. Het totale bedrag aan kwijtschelding dat een huishouden kan 

ontvangen is in 2015 € 189.  Dit bestaat uit het vastrecht (€ 95) plus het  gemiddeld bedrag dat een 
huishouden naar verwachting in 2015 kwijt zal zijn aan variabele kosten (aantal aanbiedingen en 

aantal kilo’s, zijnde € 94).  
In de huidige verordening is opgenomen dat het bedrag aan kwijtschelding voor wat betreft de 

variabele kosten maximaal € 189 bedraagt. Aangezien de verordening aangeeft dat er zowel 

kwijtschelding wordt verleend over het vastrecht als over de variabele kosten, zou dit betekenen dat 

de maximale kwijtschelding per huishouden kan oplopen tot € 284. Dit is echter niet conform de 
begroting en conform het bestaande beleid zoals dit de afgelopen twee jaar is gehanteerd. Wij stellen 

daarom voor om de verordening afvalstoffenheffing voor het onderdeel kwijtschelding aan te passen 

middels de bijgevoegde wijzigingsverordening. Met deze wijziging wordt de tekst uit de verordening in 

overeenstemming gebracht met de strekking van het beoogde raadsbesluit.  

 

 

Wat willen we bereiken? 

Het bedrag aan dat maximaal aan kwijtschelding wordt verleend is afhankelijk van de verwachte 

gemiddelde kosten per huishouden. De daling van de hoeveelheid restafval heeft gevolgen voor het 

bedrag dat Oosterhoutse huishoudens in 2015 betalen aan afvalstoffenheffing. Gemiddeld daalt dat 

bedrag van € 208 per huishouden (2014) naar € 189 per huishouden (in 2015). De maximaal te 

verlenen kwijtschelding is gelijk aan dit bedrag.  

 

Jaarlijks worden door de BWB de conceptverordeningen voor de verschillende heffingen opgemaakt. 

In het kader van de uniformering van de verordeningen van de verschillende deelnemers van de BWB 

zijn er wijzigingen in de verordening aangebracht op het onderdeel kwijtschelding, welke niet door de 

gemeente Oosterhout zijn onderkend en dus ook niet goed verwerkt.   
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In de verordening afvalstoffenheffing is geregeld  voor welke onderdelen binnen de heffing 

kwijtschelding kan worden aangevraagd. Onderstaand zijn de betreffende teksten uit de 

verordeningen van 2014 en 2015 opgenomen.  

 

 

Verordening 2015 - Artikel 11 Kwijtschelding  

 

Bij de invordering van de belasting wordt kwijtschelding verleend van de belasting als bedoeld in 

hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor de kwijt te 

schelden belasting bedoeld in hoofdstuk 2 geldt dat maximaal € 189 van de verschuldigde belasting 
kan worden kwijtgescholden.  

 

Verordening 2014 - Artikel 9  Kwijtschelding 

 
Van de belasting berekend naar de onderdelen 1 en 2 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel wordt kwijtschelding verleend tot een maximum van totaal € 208,00. 

Hoofdstuk 1 van de tarieventabel van de verordening bevat het vastrecht en hoofdstuk 2 de tarieven 

voor het variabele gedeelte, waaronder de prijs per kilo restafval en de prijs per lediging. In de 

verordening 2014 is expliciet vermeld dat het maximale  kwijtscheldingsbedrag de onderdelen 1 en 2 

tezamen omvat. In de verordening 2015 staat echter aangegeven dat alleen al op hoofdstuk 2 

maximaal € 189 kan worden kwijtgescholden. Gezien het feit dat de verordening 2015 aangeeft dat 

kwijtschelding zowel over hoofdstuk 1 als 2 wordt verleend, komt de kwijtschelding vanuit hoofdstuk 1 

(het vastrecht van € 95) hier dan nog extra bovenop.  

Aangezien dit niet conform het bedoelde beleid is en bovendien niet past binnen de begroting, wordt 

voorgesteld om dit middels het vaststellen van bijgevoegde wijzigingsverordening recht te trekken.  

 

 

Wat mag het kosten? 

Aan de uitvoer van dit besluit zijn geen kosten verbonden. Indien uw raad echter besluit om  de 

verordening niet aan te passen, moet er rekening mee gehouden worden dat de begroting met 

ongeveer € 130.000 zal worden overschreden op het gebied van kwijtschelding afvalstoffenheffing.  

 

 

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? 

n.v.t. 
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BESLUIT VAN 
DE RAAD 

 

 

Nummer:   BI.0150080 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; 

 

 

Gelezen het voorstel van het college van 27 februari 2015 

 

 

BESLUIT: 

 

  1.  Vast te stellen de verordening tot de 1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering 

van afvalstoffenheffing 2015. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2015. 

 

 

DE RAAD VOORNOEMD, 

 

 

     , voorzitter 

 

 

     , griffier 
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