Ambtelijke brief, oorspronkelijke tekst:

Ambtelijke brief, hertaald in eenvoudig Nederlands:
Onderwerp: Wel huisvuilbelasting voor uw ex, geen lagere huisvuilbelasting voor u

Geachte heer Post,

Geachte meneer Post,

In deze brief geef ik antwoord op uw schriftelijke reactie naar aanleiding van mijn
uitspraak van 5 januari 2011.

U heeft mij een brief geschreven. Daarin vraagt u waarom uw ex-vrouw over 2010
huisvuilbelasting moet betalen. Ook vraagt u om een lagere huisvuilbelasting voor
uzelf. In deze brief geef ik antwoord op uw vragen.

U vraagt zich af waarom uw ex-vrouw een aanslag afvalstoffenheffing heeft
ontvangen voor haar nieuwe adres. De Verordening op de heffing en de invordering
van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 ligt aan de basis van een
aanslagbiljet afvalstoffenheffing. Hierin is geregeld dat de gebruiker van een
woonruimte de afvalstoffenheffing verschuldigd is bij het begin van het
belastingjaar. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt dan is de
afvalstoffenheffing verschuldigd naar tijdsevenredigheid. Op grond hiervan is de
aanslag afvalstoffenheffing van uw ex- vrouw terecht berekend op basis van 5
maanden. Zij is namelijk gebruiker van een woonruimte vanaf 20 juli 2010.
Daarnaast is, ten aanzien van de maatstaf en tarieven, in de genoemde
verordening geregeld dat indien een woning op 1 januari van het belastingjaar
wordt bewoond door één persoon er een lager tarief van toepassing is. Omdat u op
1 januari 2010 niet alleenwonend was komt u niet voor dit lagere tarief in
aanmerking.
Kortom, de belastingplicht voor de afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand
van het aantal maanden dat men op een bepaald adres woonachtig is. Vervolgens
wordt er voor de hoogte van de aanslag gekeken naar de situatie op de peildatum
van 1 januari van het belastingjaar.
Ten aanzien van de beroepsmogelijkheid verwijs ik u naar de inhoud van mijn brief
van 5 januari 2011.
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met bovengenoemde medewerker.
Ook kunt u terecht in de gemeentewinkel in het stadhuis. De ingang is aan de
Platanenstraat.
De openingstijden zijn:
maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.
dinsdag is er ook een avondopenstelling van 17.30 uur tot 19.00 uur.
vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
de heffingsambtenaar van de gemeente X,
J. Maas

Waarom moet uw ex-vrouw over 2010 huisvuilbelasting betalen?
Omdat zij sinds 20 juli 2010 op haar nieuwe adres woont. Zij heeft daar in 2010
dus vijf hele maanden gewoond. Over die vijf maanden moet zij huisvuilbelasting
betalen. Onze regels zijn hierover duidelijk. We kijken naar het aantal maanden dat
iemand ergens woont. Zo rekenen we uit hoeveel hij of zij moet betalen.
Kan uw huisvuilbelasting over 2010 omlaag?
Nee, dat kan niet. Wie alleen woont, betaalt inderdaad minder huisvuilbelasting dan
bijvoorbeeld een gezin. Maar daarbij kijken we naar de situatie op 1 januari. Op 1
januari 2010 woonde u nog niet alleen in uw huis. Daarom betaalt u over 2010
geen lagere huisvuilbelasting.
Hoe kunt u bezwaar maken?
Bent u het niet eens met deze besluiten? Maak dan bezwaar. In mijn brief van 5
januari 2011 leest u hoe dat moet.
Waar kunt u meer informatie krijgen?
Heeft u vragen? Bel mij dan. Mijn gegevens staan bovenaan deze brief. U kunt voor
informatie ook de gemeentewinkel in het stadhuis bezoeken. Het adres is
Platanenstraat 10. De gemeentewinkel is op de volgende dagen en tijden open:
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: van 09.00 tot 15.00 uur;
dinsdag: ook van 17.30 tot 19.00 uur;
vrijdag: van 09.00 tot 13.00 uur.
Met vriendelijke groet,
J. Maas
Medewerker gemeente X

