
Geachte heer Kersten,
 
betreffende het raadscommissievoorstel "wijziging grondslag 
rioolheffing 2017" de volgende vragen:
 
Hoe komt men tot het bedrag van €20,00 voor de eigenaren van 
garageboxen.?
Hoe staat dat in verhouding met eigenaren van woningen met 
eigen aangebouwde garage?
 
De verhoudingen in de tabellen (bijlage2)tussen gemeentehuis 
en sporthal kan ik niet volgen.
Kunt u dat nader uitleggen?
 
Ik zie uw antwoorden graag tegemoet.
 
met vr. gr.
 
Gerard Jutten
Gemeentebelangen

Geachte heer Jutten, 

Naar aanleiding van uw vragen het volgende:

Bij het voorstel om voor garageboxen een tarief van € 20,00 in te voeren is gekeken naar andere 
gemeenten die een apart tarief voor garageboxen hebben, zoals:

Gemeente                    tarief garagebox           totaal tarief riool woning       perc. garagebox t.o.v. 
woning                  

Gemeente Best                        € 34,20                         € 161.28                       21,21%

Gemeente Delfzijl                     € 32,80                         € 277,60                       11.82%

Gemeente Rotterdam                € 36,70                         € 183,60                       19,99%

Ter vergelijk heb ik ook het totale tarief rioolheffing voor een woning en het percentage tarief 
garagebox ten opzichte van tarief woning vermeld. Voor de gemeente Dalfsen is het totale tarief 
rioolheffing voor een woning met een aangebouwde garage, na 3 jaar, € 131,77 (variant 1) of € 133,89 
(variant2). Daarmee kom je tot het volgende beeld:



Gemeente Dalfsen        tarief garagebox           totaal tarief riool woning       perc. garagebox t.o.v. 
woning                  

Variant 1                                  € 20,00                         € 131,77                       15,18%

Variant 2                                  € 20,00                         € 133,89                       14,94%

Naar aanleiding van een vraag van wethouder Van Leeuwen, heb ik nog keer goed gekeken naar 
bijlage 2,  en met hem heb ik moeten constateren dat er inderdaad een fout geslopen is in een tabel. 
De fout heb ik hersteld en geel gemarkeerd. Het gemeentehuis heeft een verbruik van 886 m3 en valt 
daarmee in de 1e staffel ( van 500-1000m3). De sporthal heeft een verbruik van 1.365 m3 en valt 
daarmee in de 2e staffel ( van 1000-2500m3). Ik verwacht dat hiermee de verhouding tussen 
gemeentehuis en sporthal duidelijk wordt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

William Kersten 
Medewerker Verzekeringen en Belastingen


