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Geachte mevrouw, mijnheer,
Bijgaand ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2016.
Het gemeentebestuur heeft bij de vaststelling van de tarieven gestreefd naar een zo beperkt
mogelijke aanpassing.
De hondenbelasting wordt met het inflatiepercentage van 1% verhoogd. De aanslag voor de
onroerendezaakbelasting (het bedrag dat u moet betalen) zal voor de woningeigenaren
gemiddeld ook met 1% stijgen. Voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen geldt
vanaf 2016 een specifieke regeling in verband met het instellen van een Ondernemersfonds.
In de komende jaren moeten veel oude rioleringen vervangen worden. Op veel plaatsen in
Zwijndrecht zijn er verzakkingen van de bodem met schade aan het riool en hoge
herstelkosten als gevolg. Het tarief rioolheffing moet daarom met 8% stijgen. Daarnaast is
door de gemeenteraad besloten de tarieven van eenpersoonshuishoudens (1PH) vanaf 2014
in vier stappen gelijk te trekken met die van meerpersoonshuishoudens (MPH). De kosten
die de gemeente moet maken voor de riolering zijn voor alle soorten huishoudens vrijwel
gelijk. In 2016 is het tarief voor de 1PH 87,5% van het tarief voor MPH. Vanaf 2017 is er
geen verschil meer.
De kosten voor het inzamelen van afval nemen nog steeds toe, mede als gevolg van het
minder goed scheiden van afval. De afvalstoffenheffing zou daarom in 2016 met zo’n € 30
moeten worden verhoogd. Het is van belang dat alle inwoners, bedrijven en instellingen
meehelpen de kostenstijging een halt toe te roepen. Afval scheiden helpt!
In 2016 krijgen de nutsbedrijven Oasen, Evides en Stedin te maken met precariobelasting
voor hun kabels en leidingen in grond van de gemeente. Als gevolg daarvan zullen de
betreffende tarieven in 2016 stijgen. De gemeenteraad heeft besloten deze stijging voor alle
huishoudens in Zwijndrecht te compenseren met een bedrag van € 22. Dat gebeurt door de
stijging van de afvalstoffenheffing te beperken tot (afgerond) € 8 in plaats van de eerder
genoemde € 30.
Met al deze maatregelen heeft de gemeente een sluitende meerjarenbegroting en kan zij al
haar dienstverlenende taken zo goed mogelijk blijven uitvoeren.

Met vriendelijke groeten,
A.T. Kamsteeg, wethouder financiën

