2.1 Bijlage A, behorende bij en deel uitmakende van het raadsvoorstel tot het vaststellen van het
belastingbeleid en belastingverordeningen 2017, afd. Publiekszaken, nr. 229693
Berekening limietopbrengst rioolheffing
Rioolheffing wordt geheven van de eigenaren (eigenarendeel) en van de gebruikers (gebruikersdeel) van
de op de gemeentelijke riolering aangesloten panden.
Alle investeringen komen ten laste van het eigenarendeel. De jaarlijkse kosten (beheer, onderhoud,
onderzoek, etc.) worden gedekt door het gebruikersdeel.
Te verhalen lasten door middel van de rioolheffing-eigenarendeel:
Begrotingsjaar 2017:
Algemene kosten riolering:
Kapitaallasten:
Aanvullende rentelasten
Compensabele btw:
Afkoppelsubsidie
Gebaseerd op cijfers uit het verleden kan 30% van de interne uren aan
investeringen worden toegerekend en daarmee aan het eigenarendeel
30% van Directe salariskosten ( € 133.092) taakveld 7.2
Overhead 118%
Totaal te verhalen lasten d.m.v. de rioolheffing-eigenarendeel:
A

Geraamd bedrag
735.470
225.406
130.915
17.000

39.928
47.115
1.195.834

Raming aantal aansluitingen:

B

Gemiddelde kosten per aansluiting:

A:B

158.07

Tarief per eigendom (aansluiting)

C

173,06

Raming totale opbrengst rioolheffing-eigenarendeel:

CxB

Te verhalen lasten door middel van de rioolheffing-gebruikersdeel:
Begrotingsjaar 2017:
Algemene kosten riolering:
Publiekrechtelijke heffingen
Advieskosten en diensten derden
Kosten heffing en invordering
Beeldbestek Buitenwerk
Onderhoud hardware en software
Contributies en lidmaatschappen
Gebaseerd op cijfers uit het verleden kan 70% van de interne uren aan
investeringen worden toegerekend en daarmee aan het eigenarendeel
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7.575

1.310.929

Geraamd bedrag
inclusief BTW
4.685
39.930
48.400
32.065
14.520
2.487

1

70% van Directe salariskosten ( € 133.092) taakveld 7.2
Overhead 118%

93.164
109.934

Onderhoud riolering vrijval:
Advieskosten en diensten derden
Onderhoud
Stortkosten
Reiniging vrijverval

6.050
42.350
14.520
42.350

Kolk- en huisaansluitingen:
Advieskosten en diensten derden
Materiaal
Bijdrage aanleg rioolaansluitingen
Onderhoud
Reiniging kolken

9.075
5.324
- 7.000
12.100
24.200

Randvoorziening
Onderhoud
Vervanging pomp

12.100
4.840

Vegen wegen
Drukriool
Uitbestedingen
Electriciteit, gas
Telefoonkosten
Onderhoud
ICT Software
Vervanging pomp
Totaal te verhalen lasten door middel van de rioolheffing-gebruikersdeel A
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120.000

48.400
48.400
24.200
36.300
2.178
22.990
813.562

2

Raming aantal aansluitingen 2017
Gemiddelde kosten per aansluiting

B
A:B

7.753
104,94

Basistarief 2017 (watergebruik tot en met 250 m3)

C

63,60

Rioolrecht variabel tarief extra m3 (meer dan 250 m3)

D

79.333

Opbrengst rioolheffing-gebruikersdeel basistarief(B x C)+D

572.424

Berekening opbrengstlimiet bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet.
Op grond van de “Verordening rioolheffing” worden geheven:
a. een belasting van degene die bij het begin van het belastingjaar
het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een
perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke
riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en
b. een belasting van de gebruiker van een perceel van waaruit water
direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd,
verder te noemen: gebruikersdeel.
De kostendekking van de verordening als geheel mag niet uitgaan boven de 100%
Toetsing opbrengstlimiet aan diensten gezamenlijk:
Totale lasten:
Totaal te verhalen lasten door het rioolheffing-eigenarendeel:
Totaal te verhalen lasten door het rioolheffing-gebruikersdeel:

1.195.834
813.562
2.009.396

Totale baten:
Raming opbrengst rioolheffing-eigenarendeel:
Raming opbrengst rioolheffing-gebruikersdeel:

1.310.929
572.424
1.883.353

Berekening dekkingspercentage van diensten gezamenlijk:
€ 1.883.353 : (1% van 2.009.396) x 1% = 93,73%
Conclusie:
Met een dekkingspercentage van 93,73% wordt aan de opbrengstlimiet bedoeld in artikel 228a van de
Gemeentewet voldaan.
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