
Amendement 2021 - 49

Amendement Verordening Rioolheffing 2022

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld de voorgestelde systeemwijziging ten aanzien van de rioolheffing niet door te 

voeren en daartoe 

a. in de verordening:

1. In de considerans van de verordening op te nemen, 

i. onder ‘gelet op het advies van de commissie..’, de zin ‘gelet op het aangenomen 

amendement 2021-49 Verordening rioolheffing 2022;’

ii. in de zin ‘overwegende …..’ achter ‘verordening’ toe te voegen ‘en de bijbehorende 

tarieventabel’ en ‘dient’ te vervangen door ‘dienen’;

2. Aan artikel 1. Definities, toe te voegen: ‘e. onder gebruiksperiode wordt verstaan de periode 

waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft’.

3. Artikel 6 tot en met artikel 8 te vervangen door:

Artikel 6 Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd ter zake van percelen met een WOZ-waarde die minder is 
dan € 25.000, die in zelfstandig gebruik zijn als berging of garagebox. 

Artikel 7 Maatstaf van heffing

Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

1. Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het 
perceel wordt afgevoerd.

2. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in 
de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het 
perceel is toegevoerd of is opgepompt. In geval de verbruiksperiode niet gelijk is aan 
een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar 
tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor 
een volle maand gerekend.

3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn 
voorzien van een: 
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of 



b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste 
capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid 
opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

4. De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt 
water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd.

Artikel 8 Belastingtarieven

De heffing als bedoeld in artikel 3 wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel.

4. Artikel 13 te schrappen en artikel 14 te vernummeren tot 13.

b. in het raadsbesluit, 

1. onder beslispunt 1, aan ‘Verordening Rioolheffing 2022’, toe te voegen: ‘en 
Tarieventabel Rioolheffing 2022’;

2. onder beslispunt 3, de derde bullet en wat volgt te verwijderen; 

c. als Tarieventabel Rioolheffing 2022 vast te stellen:

Tarieventabel Rioolheffing 2022

behorende bij de VERORDENING  RIOOLHEFFING 2022

Tarieven

1. Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt € 92,76
2.1 Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt bij een 

hoeveelheid water van 0 tot 500 kubieke meters water: 
€ 92,76

2.2 Het tarief voor het gebruikersdeel in artikel 2.1. wordt 
verhoogd met het tarief voor elke volle eenheid van 100 
kubieke meters afvalwater, bij een hoeveelheid water van: 

2.2.1 501 m3 tot en met 1.000 m3 € 99,00

2.2.2 1.001 m3  tot en met 3.000 m3 € 89,28

2.2.3 3.001 m3  tot en met 6.000 m3 € 79,32

2.2.4 6.001 m3  tot en met 10.000 m3  € 69,48

2.2.5 boven 10.000 m3 € 54,12

3. Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de eerste € 23,47 
van het bij 2.1 genoemde verschuldigde belastingbedrag.

2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Tarieventabel rioolheffing 2021” van 14 december 2020, wordt ingetrokken met 
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met 
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die 
datum hebben voorgedaan.



2. Deze tabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.
4. Deze tabel wordt aangehaald als “Tarieventabel Rioolheffing 2022”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 16 december 2021.

De griffier, De voorzitter,

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema

d. in de voorgestelde Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022, artikel 1, de 

tekst achter de tweede bullet te wijzigen in: ‘de rioolheffing voor het gedeelte van het 

verschuldigde belastingbedrag zoals vermeld in de Tarieventabel rioolheffing 2022, achter 2.1 

en genoemd in 3.

2. Aanleiding

De behandeling van het voorstel Vaststelling belastingverordeningen en –tarieven en met name 

de daarin opgenomen Verordening Rioolheffing 2022.

3. Aspecten

Op 16 september 2021 heeft de raad motie 117-2021 aangenomen. Onderwerp van deze motie 

was het aanpassen van de tarifering voor rioolheffing. De raad verzocht het college ter 

besluitvorming een concept-verordening en tarieventabel rioolheffing voor te leggen, die leidt tot 

een lagere aanslag rioolheffing woningen in 2022.

Bij de bespreking van deze motie was al wel inzichtelijk wat de (positieve) consequenties voor 

inwoners was, maar nog niet wat de concrete gevolgen waren voor niet-woningen. In het 

voorliggende voorstel voor rioolheffing 2022 zijn de nieuwe percentages van de WOZ-waarde 

inzichtelijk. Er zijn ondernemers en organisaties die er in de nieuwe situatie net als de inwoners op 

vooruit gaan, maar ook zijn er diverse ondernemers en organisaties die er op achteruit gaan, en 

soms zelfs zeer fors.

Ongeacht of de voorgestelde wijze van tarifering meer dan de oude situatie recht doet aan het 

principe ‘de vervuiler betaalt’, is de nu gekozen uitvoering niet rechtvaardig. Organisaties en 

ondernemers worden hier nu plotseling geconfronteerd met een flinke belastingverhoging, 

waarvan de rekening al per februari ’22 op de mat ligt. 

Met dit amendement wordt de oude wijze van tarifering weer teruggebracht naar de 

oorspronkelijke methodiek. De uitwerking hiervan is voor de gemeente budgetneutraal.

4. Aanpak/Uitvoering



Als dit amendement wordt aangenomen, wordt het raadsbesluit en de voorgelegde Verordening 

Rioolheffing 2022 aangepast, overeenkomstig dit amendement.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

De uitwerking van deze wijziging is voor de gemeente budgetneutraal. 

De raadsleden, 

Robert Kooijman, ChristenUnie Edward Piena, VVD

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 388489

Behandeld in de raadsvergadering van 16 december 2021

Samenvatting

Onderwerp is de rioolheffing. De raad wordt voorgesteld de voorgestelde systeemwijziging ten 

aanzien van de rioolheffing niet door te voeren.

Uitslag stemming

Het amendement is aangenomen.

Stemverhouding

Voor: 23 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger 

op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)

Tegen: 5 (Partij 18PLUS) 
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