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RAADSBESLUIT 

 

 

Tarieventabel Reinigingsheffingen 2019  

 

(Behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2019”) 

 

 

Hoofdstuk I:  Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing   

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:      2018 2019 
 

1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar (€ 171,12) €171,12
  

1.2 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt 
 
1.2.1 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, vermeerderd  

 met (€ 18,84) € 18,84     (€ 189,96) € 189,96 

 
1.2.2 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien 

de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de 
 belastingplicht wordt gebruikt door twee personen, vermeerderd  
 met (€ 38,28) € 38,28     (€ 209,40) € 209,40 

 
1.2.3 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien 

de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de 
 belastingplicht wordt gebruikt door drie of meer personen, 
 vermeerderd met (€ 59,52) € 59,52   (€ 230,64) € 230,64  

 
1.2.4 de belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 en 1.2 wordt 

vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar in bruikleen  
hebben, of indien het in bruikleen hebben op een later tijdstip  
aanvangt van een extra duobak, per belastingjaar  (€ 100,32) €100,32 
  

 
1.2.5 voor een door de gemeente verstrekte pas die toegang geeft 
 tot een gezamenlijke afvalinzameling zijn de artikelen 1.1 tot en met 

 1.2.3 van overeenkomstige toepassing.  
 
1.4 Omwisselen container 

 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk I bedraagt de belasting 
 voor het op aanvraag omwisselen van een container 
 per keer, per container     (€ 37,68) € 37,68 
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Hoofdstuk II  Maatstaven en tarieven reinigingsrechten 

De reinigingsrechten bedragen per jaar bij inzameling van bedrijfsafval; 
 
Algemeen 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting. 
 
           2018     2019 
2.1.  in een door of vanwege de gemeente geleverde duobak, ongeacht 

de grootte van de duobak   (€ 383,88)  € 383,88 
Dit bedrag is inclusief € 66,62 BTW. 
  

2.2  de belasting als bedoeld in onderdeel 2.1 wordt vermeerderd voor 
  het op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belasting- 

 plichtige later aanvangt bij aanvang van de belastingplicht, in  
 bruikleen hebben van een extra duobak;  
 per belastingjaar per extra duobak  (€ 251,88)  € 251,88  

 Dit bedrag is inclusief € 43,71 BTW. 
 

2.3 voor een door de gemeente verstrekte pas die toegang geeft tot  
een gezamenlijke afvalinzameling,  
per belastingjaar per pas   (€ 508,20)  € 508,20  
Dit bedrag is inclusief € 88,20 BTW. 
 

2.4 Omwisselen container 

 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk II bedraagt de belasting 
 voor het op aanvraag omwisselen van een container; 
 per keer, per container    (€ 45,60)   € 45,60 
 Dit bedrag is inclusief € 7,91 BTW. 
 
 
Hoofdstuk III  Toegangstarieven en maatstaven milieustraat 

 

Afvalfractie Kwantum (per bezoek 

aan de milieustraat 

wordt maximaal 2m3 

toegelaten 

Aantal 

knippen per 

bezoek 

Tarief 

1.Accu´s Onbeperkt 0 Gratis 

2.Afgedankte elektrische en 

elektronische apparatuur (AEEA) 

Onbeperkt 0 Gratis 

3.Afgedankteherbruikbare 

huisraad (Kringloopgoederen) 

Onbeperkt 0 Gratis 

4.Autoband Onbeperkt 0 Gratis 

5.Oud papier en karton (OPK) Onbeperkt 0 Gratis 

6.Metalen verpakkingen (blik) Onbeperkt 0 Gratis 

7.Metalen overig (oud ijzer) Onbeperkt 0 Gratis 

8.Kleding en schoeisel (textiel) Onbeperkt 0 Gratis 

9.Kunststof flacons en flessen 

(KFF) 

Onbeperkt 0 Gratis 

10.Klein Chemisch Afval (KCA)  Onbeperkt 0 Gratis 

11.Olie mineraal Onbeperkt 0 Gratis 

12.Olie plantaardig Onbeperkt 0 Gratis 

13.Verpakkingsglas Onbeperkt 0 Gratis 

14.Vlakglas Onbeperkt 0 Gratis 

15a.Snoeiafval (grof tuinafval) 6 maal per jaar 1m3 Reguliere 

knipkaart 1 

knip 

Gratis 
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16a.Verduurzaamd hout, bijv. 

gewolmaniseerd of gecreotiseerd 

(C-hout) 

 1  

17a.Overig hout, evt. met 

verfresten en ijzerbeslag (A/B-

hout) 

 1  

18a.Kunststof grof  1  

19a.Vloerbedekking  1  

20a.Asbest  1  

21a.Asfalt niet-teerhoudend  1  

22a.Asfalt teerhoudend  1  

23a,Dakbedekking (ook bitumen)  1  

24a.Gips (o.a. plaatmateriaal)  1  

25a.Grond verdachte herkomst  1  

26a.Grond onverdachte herkomst  1  

27a.Puin van baksteen of beton 

(hard) 

 1  

28a.Puin van gips of gasbeton 

(zacht) 

 1  

29a.Gas- of zuurstofhoudende 

fles 

 1  

30a.Overmaatse autoband (vanaf 

17,5 inch 

 1  

31a.(ongescheiden) grof restafval  1  

    

15b.Snoeiafval (grof tuinafval) Het meerdere aantal 

boven 6 keer per jaar 

1m3 

Bijkoop 

knipkaart 1 

knip per 1m3 

€ 20,00 

16b.Verduurzaamd hout, bijv. 

gewolmaniseerd of gecreotiseerd 

(C-hout) 

 1  

17b. Overig hout, evt. met 

verfresten en ijzerbeslag (A/B 

hout) 

 1  

18b.Kunststof grof  1  

19b.Vloerbedekking  1  

20b.Asbest  1  

21b.Asfalt niet-teerhoudend  1  

22b.Asfalt teerhoudend  1  

23b.Dakbedekking (ook bitumen)  1  

24b.Gips (o.a. plaatmateriaal)  1  

25b.Grond verdachte herkomst  1  

26b.Grond onverdachte herkomst  1  

27b.Puin van baksteen of beton 

(hard) 

 1  

28b.Puin van gips of gasbeton 

(zacht) 

 1  

29b.Gas- of zuurstofhoudende 

fles 

 1  

30b.Overmaatse autoband (vanaf 

17,5 inch) 

 1  

31b.(ongescheiden) Grof 

restafval 

 1  
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Hoofdstuk IV  Inwerkingtreding en bekendmaking 

 

IV.1 Overgangsbepaling, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel 

1. De ‘Tarieventabel reinigingsheffingen 2018 behorende bij de “Verordening 

reinigingsheffingen 2018’ vastgesteld bij de openbare raadsvergadering van 13  

december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde 

datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 

de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. 

3. De datum van ingang van deze tarieventabel is 1 januari 2019. 

4. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de 

datum van inwerkingtreding van deze tarieventabel ligt na de in het derde lid 

genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor 

de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake 

daarvan de heffing van reinigingsheffingen in die periode plaatsvindt. 

5. Deze tarieventabel wordt aangehaald als ‘Tarieventabel reinigingsheffingen 2019’. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018, 

 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

 

 

 

M. Wolfs     A.A.M.M. Heymans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


