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Tegemoetkoming in de woonlasten

maart 2017
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kenmerk

14078

BSN

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op 28 februari 2017 heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 ontvangen. In de
begeleidende brief (of via een link op uw aanslag) spraken wij reeds over een eventuele
tegemoetkoming van € 22,00 per huishouden, afhankelijk van een kabinetsbeslissing over de
precariobelasting voor nutsbedrijven.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer besloten dat gemeenten nog tot en met 2021 precariobelasting
mogen heffen op het gebruik van de openbare ruimte door nutsbedrijven voor kabels en leidingen. De
nutsbedrijven berekenen deze belasting door in hun tarieven. Inwoners van de gemeente Zwijndrecht
betalen dus extra voor de energie- en waterlevering.
Daarom geeft de gemeente Zwijndrecht, evenals vorig jaar, een tegemoetkoming van €22,00 aan
ieder huishouden dat op 1 januari 2017 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing. Dit bedrag
wordt verrekend met uw aanslag gemeentelijke belastingen 2017.




Wanneer u gebruik maakt van een automatische incasso hoeft u niets te doen. De
tegemoetkoming wordt automatisch verrekend met de openstaande termijnen.
Heeft u de aanslag al betaald? Dan wordt de tegemoetkoming uitbetaald op het IBAN dat van u
bekend is in de administratie van de gemeentelijke belastingen.
Moet u de aanslag nog betalen? Dan kunt u het openstaande bedrag verminderen met €22,00 en
vóór het verstrijken van de vervaltermijn betalen.

U hoeft dus verder geen actie te ondernemen om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te
komen. Op de achterzijde van deze brief kunt u zien wat het bovenstaande betekent voor uw concrete
situatie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders

De locosecretaris

De burgemeester

De gevolgen van de tegemoetkoming op uw situatie:
Aanslagnummer
Heffingsjaar
Dagtekening
Vervaldag
Aantal betaaltermijnen
Oorspronkelijk bedrag
Inmiddels betaald
Verminderd
Kwijtgescholden
Open per 15 maart 2017
Tegemoetkoming
Nieuw openstaand bedrag

€ 22,00

