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Onderwerp
Stand van zaken onderzoek naar gemeentelijke lasten Steenbergen

Steenbergen; 27 augustus 2019

Aan de Raad,

In lijn met de toezegging van de portefeuillehouder financiën bij de behandeling van de begroting 
2019 op 8 november 2018 hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke lasten in 
Steenbergen. Met gemeentelijke lasten bedoelen we de OZB, Afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De fase van dataverzameling en - analyse is momenteel ver afgerond. Komende weken wordt het 
rapport opgesteld.

Deze raadsmededeling gaat in op de opzet van het onderzoek. Daarbij geven we aan welke vragen 
met het rapport worden beantwoord. Daarmee beogen we vooraf de verwachting bij uw raad af te 
stemmen.

Eerste doelstelling van het onderzoek is het geven van een objectief beeld van de hoogte van de 
lasten in Steenbergen ten opzichte van de regio. Om dit beeld te schetsen worden de volgende 
onderzoeksvragen beantwoord:

« Hoe was de lastendruk de afgelopen 10 jaar over de drie afzonderlijke heffingen OZB, 
Afvalstoffenheffing en Rioolheffing, alsmede het totaal? Dit zowel voor
eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens. U krijgt daarmee inzicht in de stijging 
van de tarieven over de laatste 10 jaar. De rode draad en de meest opvallende punten nemen 
we hierbij op.

» Hoe staat Steenbergen in de regio? U krijgt een vergelijk waarbij de lasten van Steenbergen 
worden vergeleken met 14 gemeenten in de regio. Dat doen we op basis van gemiddelden die 
ontleend zijn aan de databank van Coelo, het landelijk wetenschappelijke onderzoeksbureau 
voor de lokale lasten. Voor verschillende situaties schetsen wij dat beeld: huiseigenaren, 
huurders, eenpersoons en meerpersoonshuishoudens. Ook hieruit brengen we de rode draden 
naar voren. Waar lopen we in de pas en waar wijken we af van de regiogemeenten?

« Wat zeggen gemiddelden? Het regionaal vergelijkend onderzoek is gedaan op basis van
gemiddelden. Maar gemiddelden zeggen nog niets over het feitelijke gedrag van inwoners. Veel 
gemeenten in de regio hebben gekozen voor differentiatie in de tarieven waarbij het feitelijk 
gedrag bepalend is voor de uiteindelijke rekening voor de burger. Daarom is een verdiepend 
onderzoek uitgevoerd bij 5 vergelijkbare regiogemeenten waarbij ook is gekeken naar dit 
gedrag. Bijvoorbeeld iemand die werkt aan afvalscheiding en vermindering waterverbruik en 
iemand die dat niet doet. De verdieping is gemaakt voor de Afvalstoffenheffing en Rioolheffing 
en voor verschillende gezinssituaties. Ook hieruit halen we de rode draden. Vooral dit 
verdiepend onderzoek geeft inzicht in de werkelijke rekening voor de burger.
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" Een belangrijk aspect wat we hebben onderzocht is de kosten die gemeenten maken voor de 
afvalstoffen en riolering en hoe worden deze toegerekend. Waar wijkt Steenbergen af en 
waarom? Wij hebben deze analyse gemaakt door een verdiepend onderzoek uit te voeren bij 15 
gemeenten die wat betreft oppervlak en inwonertal lijken op Steenbergen. Hiervan komen 5 
gemeenten uit de regio en 10 gemeenten uit de rest van het land.

Het onderzoek naar de gemeentelijke lasten stellen wij vast in de collegevergadering van 1 oktober 
2019. Het onderzoek wordt op 3 oktober 2019 aangeboden aan uw raad en wordt uitgebreid 
toegelicht in het technisch beraad bij de begroting 2020 van 3 oktober 2019. Het is verder aan uw 
raad om met het onderzoek eventuele verdere keuzes te maken.

De voorstellen voor de tarieven 2020 kunt u tegemoet zien in de begroting 2020. Samen met de 
belastingverordeningen worden deze op 26 september 2019 aan uw raad aangeboden.

ter,


