Tarieventabel
behorende bij de ‘Verordening Reinigingsheffingen 2011 Hof van Twente’.
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
HOOFDSTUK 1 MAATSTAVEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING
Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
1.1.1.
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar
1.1.2.
De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt:
1.1.2.1.a
indien het perceel wordt gebruikt door één persoon én gebruik wordt
gemaakt van de voorziening “verzamelcontainer” vermeerderd met €
0,00
1.1.2.1.b
indien het perceel wordt gebruikt door één persoon én maximaal één
GFT-container en maximaal één 140 liter grijze container is verstrekt,
vermeerderd met € 0,--, als meer of andere containers zijn verstrekt
bedraagt de vermeerdering
1.1.2.2.
1.1.3

1.1.3.1.a
1.1.3.1.b
1.1.3.2
1.1.3.2.a
1.1.3.2.b
1.1.3.3.
1.1.3.3.a
1.1.3.3.b
1.1.4
1.1.4.1.

€

125,00

€

17,50

indien het perceel wordt gebruikt door twee of meer personen
vermeerderd met
€
De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 wordt
vermeerderd voor de op 1 januari van het belastingjaar of, indien de
belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, door of
vanwege de gemeente verstrekte of door de burger geweigerde
eerste container van 140 liter, bestemd voor groente-,fruit- en tuinafval
(GFT-container)
voor elke extra GFT-container
een eerste container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen
van:
140 liter (140 liter grijze container)
240 liter (240 liter grijze container)
elke extra container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen
van:
140 liter (140 liter grijze container)
240 liter (240 liter grijze container)
Bijzondere voorzieningen:
indien door meerdere huishoudingen gebruik wordt gemaakt van de
voorziening “verzamelcontainer” wordt per huishouding de belasting als
bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 vermeerderd met een toeslag
volgens onderdeel 1.1.3.1.a. (eerste GFT-container) én met een toeslag
volgens onderdeel 1.1.3.2.a. (eerste 140 liter grijze container);

1.1.4.2.

indien meerdere huishoudingen (wooneenheden) gezamenlijk gebruik
maken van een 240 liter grijze container wordt per huishouding de
belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 vermeerderd met
een toeslag volgens onderdeel 1.1.3.2.a. (eerste 140 liter grijze
container);

1.1.4.3.

indien bij een bedrijfspand een particuliere voorziening is getroffen
inzake het ophalen van vuil en om die reden geen grijze container en
GFT-container aan de daarbij behorende huishouding zijn verstrekt is
met betrekking tot die huishouding uitsluitend de heffing als bedoeld in
de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 verschuldigd.

17,50

€
€

34,55
52,10

€
€

55,90
90,50

€
€

72,95
109,15
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Hoofdstuk 1.2. Maatstaven en tarieven overige afvalstoffenheffing
1.2.1
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor
het op aanvraag omwisselen, brengen en ophalen van één of meerdere
containers van de ophaaldienst per keer
€
1.2.2
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt het op verzoek
verstrekken van een nieuwe afvalpas voor het afvalbrengpunt
€
1.2.3
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt het op verzoek
verstrekken van een nieuwe toegangspas voor ondergrondse containers €

26,60
26,60
26,60

HOOFDSTUK 2 MAATSTAVEN EN TARIEVEN REINIGINGSRECHTEN
Hoofdstuk 2.1. Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten
2.1.1.
Het recht voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval bedraagt per
belastingjaar
€
2.1.2.
De belasting als bedoeld in de onderdeel 2.1.1 wordt vermeerderd voor
de op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, door of vanwege de
gemeente verstrekte:
2.1.2.1.a
2.1.2.1.b
2.1.2.2.
2.1.2.2.a
2.1.2.2.b
2.1.2.3.
2.1.2.3.a
2.1.2.3.b
2.1.3.

2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.4.

eerste container van 140 liter, bestemd voor groente-,fruit- en tuinafval
(GFT-container)
voor elke extra GFT-container
een eerste container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen
van:
140 liter (140 liter grijze container)
240 liter (240 liter grijze container)
elke extra container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen
van:
140 liter (140 liter grijze container)
240 liter (240 liter grijze container)
Het recht voor het beschikbaar stellen, het gebruik en het ledigen van
containers, niet zijnde een 140 liter grijze container, 240 liter grijze
container of GFT-container en het verwijderen van de daarin
verzamelde afvalstoffen bedraagt per belastingjaar:

142,50

€
€

34,55
52,10

€
€

55,90
90,50

€
€

72,95
109,15

voor de eerste container
€ 2.211,65
voor iedere daarbij behorende volgende container
€ 1.784,00
indien gebruik wordt gemaakt van de voorziening “verzamelcontainer”
wordt de belasting als bedoeld in onderdeel 2.1.1 vermeerderd met een
toeslag volgens onderdeel 2.1.2.1.a. (eerste GFT-container) én met een
toeslag volgens onderdeel 2.1.2.2.a. (eerste 140 liter grijze container)
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Hoofdstuk 2.2. Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten
2.2.1
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.1 bedraagt de belasting voor het
op aanvraag omwisselen, brengen en ophalen van één of meerdere
containers van de ophaaldienst per keer
€
2.2.2
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2,1 bedraagt het op verzoek
verstrekken van een nieuwe afvalpas voor het afvalbrengpunt
€
2.2.3
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.1 bedraagt het op verzoek
verstrekken van een nieuwe toegangspas voor ondergrondse containers
€
2.2.4
Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.1 bedraagt het tarief voor het op
verzoek ter beschikking stellen van een afvalpas voor het afvalbrengpunt
aan personen die beschikken over een “persoonsgebonden
gedoogbeschikking” om permanent een recreatiewoning te bewonen,
evenals het bezit van een voornoemde afvalpas door dezelfde personen,
per belastingjaar
€

Behoort bij het raadbesluit d.d. 9 november 2010
De griffier,

26,60
26,60
26,60

45,25

