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Vaststellen van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
een rioolheffing 2010.

Volgens de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken mag de gemeente vanaf 2011
in de rioolheffing alleen de kosten verhalen van de activiteiten die de gemeente verricht ter nakoming van
de zorgplichten. Vanwege de gewijzigde kostentoerekening en dientengevolge een gewijzigd tarief is het
noodzakelijk om de verordening aan te passen.

De Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een
rioolheffing 2010 vast te stellen.

Met de invoering van de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken is de kosten
toerekening van de rioolheffing gewijzigd. Vanaf 2011 is de gemeente verplicht een kostentoerekening op
de verbrede zorgplicht voor de gemeente toe te passen. De gemeente heeft namelijk naast de afvalwateren hemelwaterzorgplicht de grondwaterzorgplicht als watertaak erbij gekregen.
Door het toepassen van de verbrede zorgplicht wijzigt het tarief van de rioolheffing. De raad dient een
tariefswijziging vast te stellen.

Volgens de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken mag de gemeente vanaf 2011
in de rioolheffing alleen de kosten verhalen van de activiteiten die de gemeente verricht ter nakoming van
de zorgplichten. Naast de zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater en hemelwater krijgt
de gemeente ook de zorgplicht voor water (zowel grond- als oppervlaktewater).
Vanaf het jaar 2011 kan de gemeente alleen nog maar kosten verhalen op basis van de nieuwe
heffingstoerekening. Een heffing in plaats van een recht maakt het mogelijk de betreffende extra kosten,
die dan niet het karakter hebben van individuele dienstverlening, door te berekenen aan burgers en
bedrijven. Dat betekent dat bepaalde exploitatiekosten, die betrekking hebben op de aspecten water en
riolering en die voorheen ten laste kwamen van de algemene middelen, nu ten laste van de rioolheffing
gebracht kunnen worden, de zogenaamde verbrede rioolheffing.
Het betreft de volgende activiteiten en dus exploitatiekosten:

−

De extra kosten voor het niet meer gebruiken van chemische middelen voor onkruidbestrijding.
Handmatig schoffelen voorkomt verontreiniging van het grondwater.
Straatreiniging/vegen van verhardingen
Uitmaaien (vegen) van waterlopen/waterlossingen
Inrichten en beheren van grondwatermeetnet
Inrichten en beheren van meetinrichtingen bij het overstorten van het rioolstelsel
Inrichten en beheren van een meldpunt voor (grond)water overlast.

−
−
−
−
−

In de berekening van de rioolheffing voor 2011 (zie bijlage 1) zijn voornoemde extra kosten opgenomen.
Deze extra kosten aan watertaken geven een verhoging van de rioolheffing met € 25,00.
In de begrotingen 2010 en 2011 is aangekondigd een stijging van het tarief van de rioolheffing van
€ 145,00 in 2010 naar € 165,00 in 2011 ter dekking van de kapitaalslasten van de investeringen voor het
verbeteren en vervangen van het rioolstelsel.
De actualisering van het vGRP (verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) met bijbehorend krediet votering
en kostendekkingsplan zal u ter vast stelling worden aangeboden begin 2011.
Recapitulerend stellen wij uw raad voor het tarief voor de rioolheffing voor 2011 vast te stellen op
€ 190,00, zoals opgenomen in de voorliggende en door u vast te stellen verordening.
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Bedrag is opgenomen in gemeentelijke begroting 2011.
+

Publiceren in plaatselijke weekbladen en plaatsen op gemeentelijke website.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 16 november 2011.
secretaris,

drs. R.F.W. van Eijck.
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burgemeester

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing
2010.
Kostenoverzicht.
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