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KOSTENONDERBOUWING RIOOLHEFFING 2013 

Uitgangspunten  
 
A. Mate van Kostendekkendheid 
In het tarievenbeleid (Nota belastingen 2011) en in de Handreiking Kostentoerekening 2010 is met 
betrekking tot de gebonden heffingen als uitgangspunt opgenomen dat de dienstverlening van de 
gemeente kostendekkend wordt aangeboden aan de burgers. Dit houdt in dat de tarieven van de 
afvalstoffenheffing kostendekkend dienen te zijn.  
 
B. Beleidskeuzes  
Voor de rioolheffing geldt een tariefdifferentiatie voor eigenaren en gebruikers van percelen. 
Daarnaast is er een tarief voor groot waterverbruikers. Voor gebruikers met een waterverbruik tot 
en met 500 m3 geldt een vast tarief. Voor verbruik daarboven betaalt men een aanvullend bedrag 
per volle eenheid verbruik van 100 m3. 
 
Er wordt gewerkt met een tariefegalisatiereserve. Doel van deze reserve is: overschotten of 
tekorten bij de jaarrekening worden over meerdere jaren in het tarief verrekend. 
In de handreiking kostentoerekening leges en tarieven van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
is bepaald welke concernkosten (directiekosten, kosten van ondersteunende diensten, huisvesting, 
automatisering e.d.) mogen worden toegerekend aan verleende diensten. Bij de begrotings-
uitgangspunten zijn de toe te rekenen concernkosten bepaald op 59%. Dit betekent dat 41% niet 
toerekenbaar is en op het totaal van de concernkosten wordt gecorrigeerd. 
 
BTW-Compensatiefonds: de BTW die de gemeente gecompenseerd krijgt, wordt als kostenpost in 
de rioolheffing meegenomen. 
 
Voor de jaren 2014 en verder zullen de tarieven worden aangepast naar aanleiding van het door 
de raad op 20 november 2012 vastgestelde nieuwe rioleringsplan.  
 
C. De activiteiten 
Met deze kostenonderbouwing wordt een inzicht gegeven in de totale kosten van en de kosten-
toerekening van de activiteiten die een direct verband hebben met de te leveren gemeentelijke 
watertaken. Deze taken mogen uit de heffing bekostigd worden en hebben betrekking op: 
● de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en 

op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties 
voor de behandeling van afvalwater (IBA); 

● de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater: de inzameling, de berging, 
het transport, de nuttige toepassing of het al dan niet na zuivering brengen in het 
oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend hemelwater;  

● het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming: de inzameling, de berging, het 
transport, de nuttige toepassing of het terugbrengen in het oppervlaktewater of op of in de 
bodem van grondwater, alsmede de verbetering van het waterdoorlatend vermogen van de 
bodemtoplaag of de hydrologische compartimentering van de bodem. 

 
 
 
 
 



 
 

  
  

D. TOTAALOVERZICHT 2013 
Model transparantie opbouw rioolheffing

Afdeling: Beheer & Uitvoering Grondslag:  Met deze heffing worden de gemeentelijke watertaken uitgevoerd m.b.t.  
Naamproduct: Rioolheffing  1. afvalwater, 2. hemelwater en 3. grondwaterstand.

1. Inventarisatie van de kosten
Directe kosten Totale kosten Totale baten
Materiële kosten
Uitbesteed werk 428.400
Nutsvoorzieningen ed. 164.600
Onderhoudskosten 180.400
Overig incl. inzet eigen personeel 261.736
Overige directe kosten
Kapitaallasten 1.304.692
Salarissen 29.600
Perceptie 156.454
Totale directe kosten riool 2.525.882 0

Overige lasten 

Kwijtschelding/ oninbaar 47.648
Te verhalen concern/overheadkosten 313.726
Toevoeging aan tariefegalisatiereserve riolering 315.935
Uitkering Gemeentefonds voor Riool -4.440
Inkomsten Rotterdam voor schoonmaakwerkzaamheden Beverwaard -44.900

Totale overige lasten riool 677.309 -49.340

Toegerekende BTW (BTW-Compensatiefonds) 377.649

Totale kosten per jaar 3.531.500

2. Prognose productiegegevens
Aantal rioolaansluitingen 2012 (eigenaren- +gebruikersdeel + grootverbruikers) = rekeneenheden 47.010
Reële kostprijs basistarief 75,12

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten
Beschrijving Oorsprong Effect op prijs

Raadsbesluit 2004

Nota Belastingen 2011

Totale effect beleidswijzigingen 0,00

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkenheid
Reële kostprijs basistarief o.b.v. de kosten en verwachte productie 75,12
Afrondingsverschil op het tarief (ivm deelbaarheid door 12 maanden) 0,00
Basistarief 75,12
Grootverbruiktarieven:
  500 -   1000 m3 80,16
1001 -   3000 m3 72,36
3001 -   6000 m3 64,20
6001 - 10000 m3 56,28
> 10000 m3 43,80
Totaal geraamde opbrengst 3.530.900
Kostendekkenheidspercentage 100%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens
Bij het aantal rioolaansluitingen is rekening gehouden met een correctie voor leegstand van 2%.
Het tarief moet i.v.m. een mogelijke maandelijkse afrekening deelbaar door 12 maanden zijn. 

Tariefdifferentiatie: er zijn tarieven voor eigenaren 
(rioolaansluitrecht) en (groot)gebruikers 
(rioolafvoerrecht).

Nota Belastingen 2011 Er zijn verschillende tarieven i.p.v. een tarief. 

Forfaitairbedrag: voor gebruikers met een 
waterverbruik tot en met 500 m3 geldt een vast tarief. 
Voor verbruik daarboven betaalt men een aanvullend 
bedrag per volle eenheid verbruik van 100 m3.

Nota Belastingen 2011 Grootverbruikers betalen een hogere heffing.

BTW-Compensatiefonds; de BTW die de gemeente 
gecompenseerd krijgt, wordt als kostenpost in de 
rioolheffing meegenomen.

Geen direct effect op de prijs.

Tariefegalisatiereserve; overschotten of tekorten bij de 
jaarrekening worden over meerdere jaren in het tarief 
verrekend.

Overschotten of tekorten worden in het tarief over 
meerdere jaren met de burger verrekend. 

 



 
 

  
  

 

   Volgnr. 3 van 3 
 

E. TARIEVEN 
Overzicht van de tariefontwikkelingen: 
 
De rioolheffing kent een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting, waarbij voor gebruikers 
met een waterverbruik tot en met 500m3 een vast tarief geldt. Voor grootverbruikers met een 
waterverbruik boven de 500m3 geldt een variabel tarief afhankelijk van het werkelijke 
waterverbruik. In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven voor 2012 opgenomen en de 
berekende tarieven voor 2013 en volgende jaren: 
 
 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 
      
Eigenaar/gebruiker tot 500 m3  73,80 75,12 75,12 75,12 75,12 
Grootverbruik 1e tariefschijf 78,72 80,16 80,16 80,16 80,16 

Kostendekkendheid 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
F. KOSTENDEKKENDHEID  
De in de Rioolheffing te dekken kosten voor 2013 en het meerjarenperspectief zijn als volgt samen 
te vatten: 
 
 

Omschrijving 2012 2013 % 2014 2015 2016 
       
Totale kosten Riolen/Gemalen 3.036.700 3.058.900  3.339.600 3.512.500 3.610.600 
bij: kwijtschelding/oninbaar 47.400 47.700  47.700 47.700 47.700 
bij: compensabele btw 377.600 377.600  377.600 377.600 377.600 
bij/af: storting/aanwending 
tariefegalisatiereserve 293.400 315.900  39.600 -102.600 -149.800 

af: correctie concernoverhead -237.300 -219.300  -217.000 -217.500 -214.700 
af: kosten beleidsvorming 0 0  0 0 -19.300 
af: overige inkomsten -44.700 -49.300  -44.900 -44.900 -44.900 
Netto te verhalen kosten 3.473.100 3.531.500  3.542.600 3.572.800 3.607.200 

Opbrengst Rioolrechten 3.470.000 3.530.900 100% 3.541.200 3.570.000 3.606.600 
 

 


