
 

Motie 2021 - 117 

Motie aanpassen tarifering rioolheffing in 2022 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de agenda voor de 

raadsvergadering van 16 september 2021; 

constaterende dat: 

1. de gemeenteraad op 5 november 2020 motie 2020-72 “aanpassen tarifering rioolheffing” 

heeft aangenomen; 

2. het college de mogelijkheden voor het aanpassen van de tarifering voor rioolheffing heeft 

laten onderzoeken; 

3. de uitkomsten van dit onderzoek per raadsinformatiebrief van 7 mei 2021 aan de 

gemeenteraad zijn medegedeeld met het verzoek deze te bespreken tijdens de 

commissievergadering van 9 juni 2021; 

4. door een omissie de bespreking niet op de agenda terecht is gekomen;  

5. als de raad tot aanpassing van de tarifering van de rioolheffing per 2022 wenst over te gaan, 

de raad dit tijdig vóór het opstellen van de nieuwe concept-belastingverordeningen aan het 

college kenbaar moet maken; 

6. uit het advies van Van den Bosch & Partners, gevoegd bij de raadsinformatiebrief d.d. 07-

05-2021, blijkt dat een lastenverschuiving gerealiseerd kan worden en tevens recht gedaan 

kan worden aan het beginsel ’de vervuiler betaald’ door een wijziging van de 

heffingsmaatstaf voor niet-woningen, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de WOZ-

waarde; 

7. zowel de eigenaar als de gebruiker / huurder van een woning in 2021 € 89,16 en volgens de 

programmabegroting 2022 in 2022 € 92,76 aan rioolheffing moet betalen; 

8. ditzelfde geldt voor zowel de eigenaar als de gebruiker / huurder van een niet-woning, 

ongeacht perceelgrootte. 

is van mening dat: 

a. een lagere aanslag rioolheffingen voor woningen de totale belastingdruk voor 

woning(eigenaren) in 2022 zal dempen; 



b. met de huidige verordening door niet-woningen onevenredig minder wordt bijgedragen aan 

de kosten voor de afvoer van afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater 

genoemd) en het beheer van het grondwaterpeil; 

verzoekt het college om  

1. voor de raadsvergadering van 16 december 2021 een concept-verordening en 

tarieventabel rioolheffing 2022 aan de raad voor te leggen, waarin: 

a. de tarifering rioolheffing voor niet-woningen per 2022 is aangepast, gebaseerd op 

een percentage van de WOZ-waarde gecombineerd met een maximumtarief zoals 

beschreven in uitgangspunt 2.3 op pagina 6 van het rapport van Van den Bosch & 

Partners (bijlage bij de raadsinformatiebrief van 07-05-2021); 

b. het tarief rioolheffing voor woningen in 2022 gesteld is op € 80,- voor zowel het 

eigenaren- als gebruikersdeel; 

c. het uitgangspunt is dat de rioolheffing 100% kostendekkend blijft.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

Het raadslid, 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. n.v.t. 

Behandeld in de raadsvergadering van 16 september 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is het aanpassen van de tarifering voor rioolheffing. De raad verzoekt het college ter 

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

een lagere aanslag rioolheffing woningen in 2022. 

Bijlagen 
Raadsinformatiesysteem (raad.ridderkerk.nl) > documenten > raadsinformatiebrieven 

• 2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-72-rioolhefing-niet-woningen 

• 2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-72-rioolhefing-niet-woningen-advies 

• 2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-72-rioolhefing-niet-woningen-heffingsmaatstaf-WOZ-

waarde 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

https://raad.ridderkerk.nl/
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-72-rioolhefing-niet-woningen.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-72-rioolhefing-niet-woningen-advies.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-72-rioolhefing-niet-woningen-heffingsmaatstaf-WOZ-waarde.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-RIB/2021-05-07-RIB-Afdoening-motie-2020-72-rioolhefing-niet-woningen-heffingsmaatstaf-WOZ-waarde.pdf


Stemverhouding 
Voor 20 (GroenLinks, CDA, C. van Vliet, T. Kloos, ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS, PvdA) 

Tegen: 8 (VVD, W. v.d. Linden, A. Los, D66, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk) 
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