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Op woensdag 3 december 2020 heeft een oordeelsvormende raadsvergadering plaatsgevonden. Eén 

van de agendapunten betrof de belastingverordeningen 2021.  

Voor de verordeningen rioolheffing en afvalstoffenheffing waren 4 scenario’s uitgewerkt, waarbij het 

college scenario 4 als voorkeursscenario naar voren heeft gebracht. De raad heeft tijdens de 

vergadering ingestemd met dit scenario. Vooraf zijn echter wel technische vragen gesteld met 

betrekking tot de rioolheffing voor garageboxen.  

Op grond van de verordening 2021 zou een aanslag opgelegd moeten worden voor een garagebox 

voor de tarieven van een niet-woning. Door het college is vooraf al aangegeven dat er voor 2021 nog 

geen rioolheffing zal worden opgelegd voor garageboxen. Voorgaande jaren is dat namelijk ook niet 

gebeurd, terwijl dat toen ook al had gemoeten. Dit omdat er altijd ten onrechte van uit is gegaan dat 

alleen een aanslag rioolheffing kan worden opgelegd als er een kraantje of iets dergelijks aanwezig is. 

De garageboxen waren ook niet meegenomen bij de berekening van de tarieven. Gedurende 2021 zal 

worden bekeken wat het wenselijke tarief is voor dergelijke objecten. 

Dat er voor garageboxen in 2021 geen aanslagen rioolheffing zullen worden opgelegd, was geen 

discussiepunt. Er kwam echter wel de terechte reactie dat het uitsluiten van heffing voor een 

bepaalde groep objecten geen bevoegdheid is van het college. Als er voor een bepaalde groep 

objecten geen aanslag wordt opgelegd, dan moet dat worden geregeld in de verordening. Door de 

portefeuillehouder is nog tijdens de vergadering toegezegd dat de verordening hierop wordt 

aangepast.  

De aanpassingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe versie: 

 Bij de definities (artikel 1) is de definitie van het begrip garagebox opgenomen:  

Een zelfstandig opstal, bedoeld en als zodanig in gebruik, voor het stallen van (motor)voertuigen 

en/of het opslaan van goederen, zonder dat dit een bedrijfsmatig doel dient en dit opstal in de 

uitvoering van de Wet WOZ als garagebox wordt aangemerkt, terwijl vanuit de opstal enkel 

hemelwater wordt afgevoerd. 

 Bij de tarieven (artikel 6 lid 5) is nu opgenomen: 

In afwijking van lid 1 tot en met 4 wordt geen belasting geheven van een garagebox. 
 

Memo 

Aan :  

Van : Vanessa Stange 

Afdeling : SC 

Datum : 3 december 2020 

Onderwerp : nieuwe versie verordening rioolheffing 2020 


