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In de prestatieafspraken 2017 met woningcorporatie Woonborg is o.a. afgesproken : 

 

“De gemeente onderzoekt in 2017 de mogelíjkheden voor het innen van riooIheffing via de 

gebruiker, in plaats van de eigenaar van de woningen (Woonborg). Haar standpunt hierover 

bepaalt zij uíterli jk 1 ju1i 2017. 1n haar afweging neemt de gemeente mee welke (persone-

le) effecten dit heeft op de administratieve druk bíj de gemeente en wat dit betekent voor 

de (personele) lasten en het investeringsvermogen van Woonborg. Ook onderzoekt d e ge-

meente de mogelijkheden voor het verstrekken van compensatie via de bijzondere bijstand 

voor de laagste inkomens (huishoudens met  een inkomen tot 100% bijstandsniveau).”  

 

Aan de raad is toegezegd in juni door middel van een raadsbericht aan de geven wa t de 

financiële consequenties zijn van de heffing van de rioolrechten bij de gebruiker. Op basis 

van de berekening van die f inanciële consequenties kan de raad besluiten om het heffin-

genstelsel aan te passen. Voorliggend raadsbericht geeft een goede – maar nog geen defi-

nit ieve - indicatie van de financiële consequenties.  

 

Op dit moment vindt de heffing van rioolrechten voor de huurwoningen van de woningen die 

door Woonborg worden verhuurd (totaal 982 woningen) plaats bij de eigenaar van de wo-

ningen, de corporatie Woonborg. Huurders krijgen zelf geen aanslag wegens rioolheffing. 

Huurders kunnen dus ook geen beroep doen op de mogelijkheid om ontheffing aan te vra-

gen van de betaling van rioolrechten.  

De prestatieafspraak behelst alleen het doen van een onderz oek, nog niet de daadwerkeli j-

ke aanpassing van het heffingsysteem voor de betrokken woningen.  

 

Heffing bij de huurder betekent:  

 Facturering van 982 individuele woningen in plaats van een factuur naar Woonborg;  

 Huurders krijgen de mogelijkheid ontheffing aan te vragen voor r ioolheffing;  

 Jaarli jkse kostenvermindering voor de corporatie van 982 x de jaarli jkse r ioolheffing  

tarief ad € 253,50 (prijspeil 2017) .  

 

Uitgangspunten  

De huidige r ioolheffing wordt opgelegd door de gemeente aan de eigenaar van een object 

die indirect of direct gebruikt maakt van het gemeenteli jke r ioleringsstelsel. De heffing 

wordt opgelegd aan de persoon of  bedrijf die op 1 januari van een jaar als eigenaar in het 

Kadaster staat geregistreerd, ongeacht tussentijdse leegstand na verhuizing van de bewo-

ner. 
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Bij de r ioolheffing wordt uitgegaan van directe aanrekening  van de gebruiker door middel   

van de heffingsmethodiek zoals deze nu ook wordt toegepast bij de afvalstoffenheffing. De 

gebruiker betaalt evenredig naar gebruik van de woning, maar de aanslag wordt in eerste 

instantie volledig opgelegd.  Verhuizingen na 1 januari worden automatisch doorgevoerd in 

het belastingsysteem en de gebruiker ontvangt automatisch een vermindering (restitutie van 

het teveel betaalde) als deze de gemeente verlaat of een aanvullende aanslag c.q. verre-

kening voor het nieuwe adres. Woonborg betaalt op dit moment gewoon het hele ja ar door 

voor de woning. 

 

Op dit moment heeft het parlement een init iatief wetvoorstel in behandeling die de gemeen-

te verplicht bij de gebruiker te heffen en de keuze niet langer bij de gemeente te laten. Het 

is nog erg onzeker of het wetsvoorstel het haalt. Binnen de huidige wetgeving zijn ook an-

dere variaties mogelijk, hiervoor is geen aanvullende wetgeving nodig.  

 

Onderzoek 

Voor het onderzoek naar de financiële implicaties van de verlegging van de heffing van de 

corporatie naar de individuele huurder z ijn de onderstaande kengetallen genomen:  

 voor dit onderzoek zijn de jaren 2015, 2016 en het eerste kwartaal van 2017 als basis 

genomen: om een beeld te kri jgen van het aantal verhuizingen en leegstand (leegstand 

van een woning betekent inkomstenderving voor de gemeente wanneer de bewoner zelf 

wordt aangeslagen); 

 het aantal verhuizingen, zowel de vestigingen, interne verhuizingen als de vertrekken in 

een bepaald jaar; 

 het aantal automatische kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing op basis van het 

inkomen; de verwachting is dat dezelfde groep ook kwijtschelding krijg van de 

rioolheffing; 

 het aantal woningen in de gemeente; 

 het aantal woning in eigendom van Woonborg; 

 de kosten voor het versturen van de nieuwe aanslagen en verminderingen met als 

prijspeil 2017. 

 

De afgelopen jaren zijn de volgende mutaties doorgevoerd in het belastingsysteem:  

 

Jaar Aantal 

verhuizingen 

2015 425 

2016 540 

1e  kw. 2017 492 

 

Het aantal automatische kwijtscheldingen op basis van de afvalstoffenheffing bedroeg in de 

afgelopen jaren: 

 

Jaar Aantal 

kwijtscheldingen 

2015 106 

2016 82 

2017 141 
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Het aantal kwijtscheldingen voor de afvalstoffen geeft een reële indicatie van het aantal te 

verwachten kwijtscheldingen voor de r ioolheffing.  

 

Hieronder een verkort overzicht van de tarieven in de gemeente Haren:  

 

Jaar Rioolheffing 

per jaar 

2015 € 235,50  

2016 € 233,75  

2017 € 253,50  

 

De verdeling van het aantal woningen in de gemeente Haren en de Stichting Woonborg is 

over de afgelopen jaren als volgt:  

 

Jaar Woningen 

Haren*) 

Woningen 

Woonborg 

2015 9.286 959 

2016 9.324 959 

2017 9.516 982 

 

*) inclusief bedrijfsgebouwen, garages etc.  

 

Woonborg betaalt dus ca € 250.000 (prijspeil 2017), aantal woningen x jaartarief .  

 

Kwijtschelding 

Automatische kwijtschelding houdt in dat voor een inwoner met een minimum inkomen de 

betalingsverplichting van gemeenteli jke belastingen automatisch vervalt. Dit geldt in eerste 

instantie voor de gebruikersbelasting afvalstoffenheffing. Als de r ioolheffing ook een volle-

dige gebruikersbelasting wordt d ient de aanvrager ook hier volledige kwijtschelding voor te 

ontvangen. 

 

De inkomstenderving ten gevolge van de kwijtschelding van rioolheffing gedurende de afge-

lopen drie jaren. 

 

Jaar Aantal 

kwijtscheldingen  

Kwijtschelding 

totaal (aantal x 

jaar tarief) 

2015 106 € 24.963,00  

2016 82 € 19.167,50  

2017 141 € 35.743,50  

 

Leegstand na verhuizing 

Gedurende de maanden dat een woning niet wordt bewoond kan de gemeente  geen riool-

heffing innen. Er van uitgaande dat de r ioolheffing evenredig naar gebruik wordt gehe ven 

van de gebruiker geeft dit naar aanleiding van de data uit ons belastingsysteem de volgen-

de inkomstenderving voor de gemeenten:  
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Jaar Aantal maanden 

leegstand woning 

x maandtarief 

Derving t.g.v. 

verhuizing en 

tijdelijke leegstand 

2015  € 56.003,38  

2016  € 74.303,19  

1e  kw. 2017  € 18.621,25  

 

Kosten verzending aanslagbiljetten 

Op dit moment bedragen de kosten voor het afdrukken, envelopperen en versturen van een 

aanslagbiljet door het Printservicebureau gemiddeld € 1,05 per stuk (alleen tussentijds e 

mutaties). Hierbij wordt uitgegaan van de kosten per 1 -1-2017. Daarnaast kan ervan wor-

den uitgegaan dat gemiddeld per maand een medewerker ongeveer 4 uur bezig is om te 

zorgen dat aanslagen worden verminderd, worden afgedrukt en verzendklaar worden ge-

maakt. Geen extra kosten want nota wordt gelijkti jdig met afvalstoffenheffing verstuurd.  

 

Initiële kosten 

In het totaaloverzicht is geen rekening gehouden met de kosten van implementatie. Een 

voorzichtige schatting zou uit komen één dag consultancy van PinkRoccade ad. € 1.250,00 

excl. btw. Daarnaast moet ook het systeem eenmalig worden ingericht. De kosten liggen 

hier rond de € 640,00 .  

 

Resume 

De extra kosten die ontstaan ten gevolge van de heffing bij huurders van corporatiewonin-

gen bestaan uit kwijtschelding, inkomstenderving t.g.v. woningleegstand, init iële kosten, 

verzending aanslagbiljetten en personele kosten. Daar staan geen extra inkomsten tegen-

over. 

 

Hieronder  een indicatie van de kostenstijging voor de gemeente per aansluit ing bij doorbe-

rekening aan gebruiker vertaald over de afgelopen jaren.  

 

Jaar Totale kosten Kostenstijging per aansluiting 

2015 € 85.252,63  €  9,18  

2016 € 97.877,69  € 10,50  

 2017 € 114.585,10  € 12,04  

 

Bij 2017 is uitgegaan van één kwartaal. Als de kosten van leegstand van één kwartaal 

doorgetrokken worden naar vier kwartalen zullen de kosten voor 2017 uitkomen op  

€ 114.585,10. De kostenstijging bedragen per aansluit ing dan € 12,04 voor 2017.  

 

Dat betekent dus dat elke woningeigenaar of huurder in 2017 €12,04 per jaar meer zou 

moeten betalen teneinde de extra gemeentelijke kosten te kunnen dekken. Daartegenover 

staat een jaarli jkse kostenvermindering voor de corporatie van ca. € 250.000. Woonborg 

berekent overigens op dit moment aan nieuwe huurders de r ioolheffing door. Omdat we niet 

weten om hoeveel huurders het inmiddels gaat is dat niet meegenomen in de berekening. 

De vraag wat e.e.a. voor het investeringsvermogen en de personeelskosten van Woonborg 

betekent weten we op dit moment ook nog niet.  

 


