Rioolhefng

Gemeentelijke
belastingen 2020

De gemeente heft rioolhefng om de kosten te dekken, die we
maken voor de inzameling, het transport en de zuivering van
huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en verwerking van hemelwater. Bij het bepalen van het tarief voor rioolhefng gaat de
gemeente uit van 100% kostendekking. U betaalt in 2020 € 219,12
per perceel. Voor een garagebox, loods, werkplaats- of
opslagunit met alleen een aansluiting op de grond- en/of
hemelwaterafvoer is het bedrag € 40,- per perceel.

In dit overzicht vindt u informatie over
de onroerendezaakbelasting (OZB),
rioolhefng en de afvalstofenhefng.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Afvalstofenhefng

De onroerende zaken in onze gemeente krijgen een
WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Onze
taxateurs waarderen ieder jaar opnieuw de onroerende zaken.
De WOZ-waarden zijn de basis waarop we de OZB-tarieven
(Onroerendezaakbelasting) bepalen. U betaalt ieder jaar OZB
als u eigenaar of gebruiker bent van een woning, bedrijfspand
of een stuk (onbebouwde) grond. De hoogte van uw OZB
hangt af van de waarde van uw pand of grond en of u
gebruiker of eigenaar bent van het onroerend goed.

De gemeente heft afvalstofenhefng om de kosten te dekken,
die we maken voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Het aanslagbiljet voor deze hefng bestaat uit
twee gedeelten: het vastrecht en het variabele deel.

Gebied Middag
De taxateurs zijn momenteel nog bezig met de herwaardering
van de woningen in dit gebied. Voor de inwoners van de
dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd (gebied Middag) gaat
het versturen van de aanslag gemeentelijke belastingen voor
woningen in twee stappen. Op de aanslag die u nu hebt
ontvangen staan alleen het vastrecht voor de aanslag afvalstofenhefng en de aanslag rioolhefng. De afrekening voor
de aangeleverde kilo’s afval in 2019 en de aanslag OZB 2020
verstuurt de gemeente naar verwachting in april.
Bedrijfspanden (niet-woningen)
De eigenaren van bedrijfspanden/boerderijen in Ezinge,
Feerwerd en Garnwerd ontvangen de aanslag
gemeentelijke belastingen eind februari.

Tarieven afval 2020
Soort afval

Wijze
inzameling

Tarief Eenheid

Vastrecht

Algemeen

€ 161,-

GFT

Groene
container

€ 0,25

Per kg

Restafval

Grijze
container

€ 0,45

Per kg

Takkenroute

Voor-, najaar € 20,-

0-3 m3

€ 45,-

3-6 m3

€ 7,50

Enkel assige kar of koferbak

€ 15,-

Meer assige kar

€ 15,-

Enkel assige kar of koferbak

€ 30,-

Meer assige kar

€ 18,-

Per m3 (tussen 0-3 m3)

€ 22,-

Per m (meer dan 3 m )

€ 15,-

0-250 kg

Groenafval

Milieustraat/
Vagroen

Grofvuil

Milieustraat

Grofvuilroute
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Asbest

Milieustraat

€ 30,-

250-500 kg

Elektrische
apparaten

Milieustraat/
Noordhorn

gratis

n.v.t.

KCA

Milieustraat/
Noordhorn

gratis

n.v.t.

4 x per jaar
vaste plek in
6 dorpen

gratis

n.v.t.

Zie voor meer informatie www.westerkwartier.nl/afval
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Bij het bepalen van het tarief gaat de gemeente uit van 100%
kostendekking. In 2020 voert HRM (Hoeksema's Regionale
Milieudiensten - de milieuboer) de broninzameling van plastic,
groente- en fruitafval, fessen, blikken, enz. uit voor de gemeente. De komende jaren zamelt Renewi het rest- en groenafval in.
Op basis van onder meer de kosten van deze afvalinzamelaars
zijn de tarieven voor de afvalstofenhefng geactualiseerd.
Vastrecht
U betaalt in 2020 € 161,- aan vastrecht. Dit is een stijging van
€ 39,-. In het gebied Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd) is
dit € 41,- meer dan in 2019.
Variabel tarief
Voor het variabele tarief voor de grijze en groene container
maken we in het jaar 2020 onderscheid in de tarieven. Het
variabele tarief voor 2019 voor zowel rest- als groenafval was
€ 0,35 per kg. Dit tarief ziet u op de aanslag van 2020 staan.
Voor 2020 wijzigt het variabele tarief. Het tarief voor groenafval
verlagen we naar € 0,25 en voor restafval verhogen we het naar
€ 0,45 per kg. Deze tarieven vindt u terug op de aanslag van 2021
(of eerder als u bijvoorbeeld verhuist naar een adres buiten de
gemeente Westerkwartier). Groenafval in de groene container
kunnen we duurzamer en goedkoper verwerken dan groenafval
dat in de grijze container zit. Met een lager tarief voor groenafval
willen wij stimuleren, dat inwoners groenafval beter scheiden en
in de groene container aanbieden.
Stijging tarieven
De afvalstofenhefng staat landelijk onder druk. Gemeenten
zijn daarom genoodzaakt de afvalstofenhefng te verhogen. Dit
komt onder meer doordat:
de verwerking van afvalstofen duurder is geworden;
de marktprijzen van verwerking van oud papier en gebruikte
kleding zijn gestegen;
de landelijke afvalstofenbelastingen in 2019/2020 fors zijn
verhoogd (met € 19,- per 1000 kg) en
het transport (van afvalstofen) duurder is geworden.
Daarnaast heeft de stijging van de tarieven te maken met de afspraken tussen de gemeente Westerkwartier en HRM voor 2020.
Medisch afval
Voor een tegemoetkoming in de kosten voor medisch afval zoals
stoma- en incontinentiemateriaal zoeken we nog een passende oplossing. Informatie hierover plaatsen we in maart op de
gemeentepagina en op de website van de gemeente.
Kijk voor meer informatie op www.westerkwartier.nl/belastingen en
www.westerkwartier.nl/afvalkalender.
Heeft u vragen?
Dan kunt u ons bellen via 14 0594 of een mail sturen naar:
belastingen@westerkwartier.nl. Voor vragen
over de WOZ-waarde kunt u mailen naar
woz@westerkwartier.nl.

