TARIEVENTABEL
Behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2015
ALGEMEEN
De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze
verschuldigd is.
HOOFDSTUK 1
MAATSTAVEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING
1.1 Maatstaven en tarieven jaarlijkse afvalstoffenheffing
1.1
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
1.1.1
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar
of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt
door één persoon
1.1.2
indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar
of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij
aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt
door twee of meer personen
1.1.3
De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en
1.1.2 wordt vermeerderd voor het op 1 januari van
het belastingjaar of, indien de belastingplicht later
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in
bruikleen hebben van een extra (= boven hetgeen
volgens de gemeentelijke afvalstoffenverordening
aan het perceel is verstrekt):
1.1.3.1
container van 240 liter, bestemd voor groente-,
fruit- en tuinafval, per extra container
1.1.3.2
container van 240 liter bestemd voor de overige
huishoudelijke afvalstoffen, per extra container
1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
1.2
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1
bedraagt de belasting voor:
1.2.1
het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke
afvalstoffen, per kubieke meter
1.2.2
Vervallen
1.2.3
het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval bij
huishoudens tot maximaal 5 kubieke meter, per
aanvraag
1.2.4
In afwijking van het bepaalde in 1.2.3, bedraagt het
recht voor het op aanvraag inzamelen van grof
tuinafval bij huishoudens van meer dan 5 m3,
per elk daaraan besteed kwartier.
Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
aanvraag tot het inzamelen van het afval aan de
aanvrager is meegedeeld. Indien een begroting als
bedoeld in de voorgaande volzin is uitgebracht,
wordt een aanvraag in behandeling genomen nadat
de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,
tenzij de aanvraag is ingetrokken.
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HOOFDSTUK 2
MAATSTAVEN EN JAARLIJKSE TARIEVEN REINIGINGSRECHTEN
2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het
beschikbaar stellen en gebruik van een container,
per container van 660 liter
Het recht voor het ledigen van een container,
bedoeld onder 2.1, bestemd voor groente-, fruit en
tuinafval, per keer.
Het recht voor het ledigen van een container,
bedoeld onder 2.1, bestemd voor restafval, per
keer.
In afwijking van het bepaalde onder 2.1 bedraagt
het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik
en het ledigen van containers en het verwijderen
van de daarin verzamelde afvalstoffen, indien:
het betreft eenmaal per week:
per container tot en met 240 liter, bestemd voor
groente-, fruit- en tuinafval
per container tot en met 240 liter, bestemd voor
restafval
per container van 660 liter, bestemd voor groente-,
fruit- en tuinafval
per container van 660 liter, bestemd voor restafval
het betreft eenmaal per veertien dagen:
per container van 660 liter, bestemd voor groente-,
fruit- en tuinafval
per container van 660 liter, bestemd voor restafval
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HOOFDSTUK 3
MAATSTAVEN EN TARIEVEN OVERIGE REINIGINGSRECHTEN
3.1
3.1.1

Het recht bedraagt voor:
het verwijderen van grof bedrijfsafval, per kubieke
meter

Behorende bij raadsbesluit van 6 november 2014.
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