Beste inwoner van Papendrecht
Datum
Onderwerp Aanslag gemeentelijke
belastingen 2018
Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt hierbij de aanslag gemeentelijke belastingen 2018. De gemeentelijke belastingen staan
allemaal op één biljet, zodat u in één overzicht ziet wat u moet betalen. Het gaat om:
- Onroerende zaakbelasting (OZB): met de opbrengst van OZB kunnen we een deel van de
gemeentelijke uitgaven betalen.
- Afvalstoffenheffing: met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betalen we het inzamelen en
verwerken van het huishoudelijke afval.
- Rioolheffing: met de opbrengst van de rioolheffing zorgen we voor de aanleg, het onderhoud en
het goed functioneren van het riool en de beheersing van het overtollige water.
Vorig jaar was er voor de huiseigenaren een forse verlaging. Dit jaar is er alleen een inflatiecorrectie.
De woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor een eigenaar van een huis in Papendrecht
van gemiddeld € 204.000 stijgen in 2018 met 1,3% ten opzichte van 2017 naar € 642. Dit betekent dat
een huishouden gemiddeld € 8 meer betaalt ten opzichte van 2017. De woonlasten voor een huurder, de
afvalstoffenheffing, gaan van € 247 naar € 249: een stijging van 0,8%. De uitkomst voor individuele
huishoudens kan anders zijn.
Tarieven
Een toelichting op de veranderde tarieven:
- Onroerende zaakbelasting (OZB): de OZB is berekend naar een percentage van de WOZwaarde (waardering onroerende zaken per 1/1/2017). Daarbij houden we rekening met de
compensatie voor de waardevermeerdering van de WOZ-waarde (in Papendrecht gemiddeld 5%
tussen 1/1/2016 en 1/1/2017) en inflatie van 1,6%. Hierdoor stijgt de gemiddelde aanslag OZBeigenaar met 1,5% (per saldo inflatie) licht ten opzichte van 2017.
- Afvalstoffenheffing: de opbrengst mag niet hoger zijn dan de kosten voor de inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval. Het tarief afvalstoffenheffing is dit jaar met € 2 gestegen ten
opzichte van 2017.
Rioolheffing: ook de opbrengst van de rioolheffing mag de kosten niet overschrijden. Er is een vast
bedrag per jaar per pand opgelegd, waarbij 1 januari de peildatum is. Er is rekening gehouden met een
verhoging voor inflatie: afgerond 1,5%.
In de brochure bij deze brief vindt u meer informatie over uw belastingaanslag. Ook op onze website is
een toelichting opgenomen onder:
www.papendrecht.nl
Heeft u vragen over deze brief dan kunt u bellen met 14 078 of een mail sturen
naar info@papendrecht.nl.
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