
Nummer 2 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2011: 
 
gelet op artikel 229, eerste l id, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en arti-
kel 15.33 van de Wet Milieubeheer; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en 
de invordering van afvalstoffen en reinigingsrechten 2011. 
 
Artikel I 
Artikel 2 wordt zodanig gewijzigd dat dit artikel komt te luiden als volgt: 
 
‘Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrij-

ven en instell ingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden in-
gezameld; 

b. gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet Milieubeheer.’   
 
Artikel II 
In artikel 2, l id 2, vervalt het woord ‘feiteli jk’. 
 
Artikel III 
In artikel 4, l id 1, vervalt het woord ‘feiteli jk’. 
 
Artikel IV 
In artikel 4, l id 2, vervalt het woord ‘feiteli jk’. 
 
Artikel V 
In artikel 8, l id 5, vervalt het woord ‘feiteli jk’. 
 
Artikel VI 
Aan artikel 9 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 
 
‘Voor belastingbedragen tot €10,- vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbil jet verenigde verschuldigde bedragen 
afvalstoffenheffing aangemerkt als één belastingbedrag.’ 
 
Artikel VIII 
Aan artikel 16 wordt een vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt: 
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‘Voor belastingbedragen tot €10,- vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbil jet verenigde verschuldigde bedragen 
afvalstoffenheffing aangemerkt als één belastingbedrag.’ 
 
Artikel IX 
Artikel 18, l id 3, wordt gewijzigd als volgt: 
 
‘De datum van de heffing is 1 januari 2011, met dien verstande dat bij iedere verordening 
tot wijziging van deze verordening wordt bepaald met ingang van welke datum de in die 
verordening aangewezen wijzigingen bij de heffing moeten worden toegepast.’  
 
Artikel X 
De tekst in de aanhef van de bij de verordening behorende tarieventabel wordt gewijzigd 
als volgt: 
 
‘TARIEVENTABEL 2012, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van 
afvalstoffen en reinigingsrechten 2011.’ 
 
Artikel XI 
In de bij de verordening behorende tarieventabel wordt voor ‘€ 114,35’ gelezen ‘€ 115,50’. 
 
Artikel XII 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendma-
king. De in deze verordening aangegeven wijzigingen worden met ingang van 1 januari 
2012 bij de heffing toegepast. 
 
Haren, 6 december 2011 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
wnd. griff ier 

 E. Fennema, 
voorzitter 

 
 


