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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; 

besluit 

met inachtneming van het Algemeen delegatiebesluit, en gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en 

onderdeel a en b van de Gemeentewet;  

 te wijzigen: 

De verordening op de heffing en invordering van rioolheffing , zoals vastgesteld bij raadsbesluit 

van 15 december 2016.  

 

Artikel I 

Artikel 1, lid c wordt gewijzigd in: 

c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, oppervlaktewater of grondwater; 

Artikel II 

Artikel 6, belastingtarieven, wordt gewijzigd in: 

 
1. De belasting als bedoeld in artikel 5, eerste lid bedraagt voor een perceel dat wordt gebruikt door 

een particulier huishouden, bestaande uit: 
a. één persoon € 65,64 per belastingjaar; 
b. twee of meer personen € 111,60 per belastingjaar. 

2. De belasting als bedoeld in artikel 5, tweede lid bedraagt per perceel, per belastingjaar: 
0,0627% van de heffingsmaatstaf, met dien verstande dat per perceel niet meer dan een bedrag 
van € 2.088,- wordt geheven. 

3. Voor de vaststelling van de gebruikssituatie ten aanzien van een particulier huishouden is 
beslissend wat ter zake in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd, tenzij blijkt dat de 
gebruikssituatie anders is. 

 

Artikel III 

Artikel 12, lid 4, wordt gewijzigd in: 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolheffing gemeente Houten” 

Artikel IV 

De bepalingen die ingevolge dit wijzigingsbesluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op de 

belastbare feiten die zich voor de in artikel IV, onder b genoemde datum van ingang van de heffing 

hebben voorgedaan. 

                       



Artikel V 

a. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
b. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018. 
 
 
Aldus besloten in de vergadering van het college van 7 november 2017. 
 

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Houten 

de secretaris,       de burgemeester,   

H.S. den Bieman      W.M. de Jong 

 

 


