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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 en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;
te wijzigen:
De verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten,
zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2016 en gewijzigd bij collegebesluit van 7
november 2017.
Artikel I
De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten, wordt conform bijlage I gewijzigd.
Artikel II
De tarieven die ingevolge dit wijzigingsbesluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare
feiten die zich voor de in artikel III, onder b genoemde datum van ingang van de heffing hebben
voorgedaan.
Artikel III
a. Dit wijzigingsbesluit 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 2019.
Aldus besloten in de vergadering van het college van 6 november 2018.
Het college van burgemeester en wethouders gemeente Houten
de secretaris,

de burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

Bijlage I
Tarieventabel
behorende bij de ’Verordening reinigingsheffingen’
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

2019

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
1.1
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar
1.2
In afwijking van artikel 1.1 bedraagt de belasting per belastingjaar indien dat perceel op 1 januari van
het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt
gebruikt door één persoon
Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven reinigingsheffing (particulieren)
1.2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt het tarief voor het
* op aanvraag laten omwisselen van een container, per keer (na het betrekken van een nieuwe
woning wordt de omwisseling op verzoek éénmalig gratis uitgevoerd) Het tarief is niet verschuldigd
indien de bewoner zelf de container komt omwisselen op de gemeentewerf en de om te wisselen
container leeg- en grondig schoongemaakt is.
* leveren van een tweede 240 liter groene kliko (maximaal één per huishouden)
1.2.2 Het tarief bedraagt voor het achterlaten op de daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde
plaats van:
1.2.3 zand of grond, tarief per geschatte kubieke meter losgestort materiaal, met een maximum van 3 m3,
maximaal éénmaal per maand per huishouden
1.2.4 puin (tegels, bakstenen, beton, gips en dergelijke), tarief per geschatte kubieke meter losgestort
materiaal, met een maximum van 3 m3 per keer en maximaal 1 maal per maand per huishouden
1.2.5 asbest, per vierkante meter
1.2.6 asbest, per zak tot een maximum van 25 kilogram
1.2.7 bielzen, per meter
1.2.8 Voor het verkrijgen van een nieuwe sleutel (bij vermissing) voor de ondergrondse afvalcontainers
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