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Geachte mevrouw, mijnheer,
Bijgaand ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen. De tarieven zijn door het
gemeentebestuur vastgesteld met het oog op een sluitende begroting. Hoewel de schuld van de
gemeente Zwijndrecht nog steeds erg groot is, kunnen we stellen dat de financiële huishouding op
orde is. Gunstige factoren hierbij zijn de lage rente en de beperkte inflatie.
De hondenbelasting wordt licht verhoogd met 1%. Dat geldt ook voor de gemiddelde aanslag
onroerendezaakbelasting (het bedrag dat u moet betalen).
Voor de eigenaren en gebruikers van niet-woningen geldt net als in 2016 een opslag ten behoeve van
het Ondernemersfonds.
Zwijndrecht heeft veel riolen die als gevolg van hun leeftijd, schade of verzakkingen moeten worden
vervangen of gerepareerd. Alle hiermee gemoeide lasten worden betaald uit de opbrengst van de
rioolheffing. Vooral dankzij de lage rente kan de stijging worden beperkt tot een kleine 2,6%
(meerpersoonshuishoudens). Vorig jaar was dit nog 8%. Vanaf 2017 geldt een gelijk tarief voor alle
huishoudens, ongeacht het aantal personen.
Alle kosten voor het inzamelen van afval en wat daarmee samenhangt worden betaald uit de
afvalstoffenheffing. We zien dat de inwoners van Zwijndrecht een grote stap voorwaarts hebben gezet
in het scheiden van afval. Dat is goed voor het milieu en voor de beheersing van de kosten. De vorig
jaar nog noodzakelijke flinke stijging van deze heffing (met zo’n 10%), kan hierdoor in 2017 beperkt
blijven tot ruim 3%.
In 2016 kregen de nutsbedrijven Oasen, Evides en Stedin te maken met precariobelasting voor hun
kabels en leidingen in grond van de gemeente. Zij verwerken deze belasting in de tarieven voor de
huishoudens. De gemeente Zwijndrecht heeft alle huishoudens hiervoor in 2016 gecompenseerd door
een verlaging van het tarief afvalstoffenheffing met € 22,-. Het kabinet wil deze vorm van
precariobelasting afschaffen. Omdat het betreffende wetsvoorstel nog in behandeling is bij de Tweede
Kamer, is op dit moment nog niet definitief duidelijk of de gemeente deze belasting in 2017 nog kan
opleggen aan de nutsbedrijven. Als blijkt dat dit in 2017 nog steeds mogelijk is, ontvangt elk
huishouden dat voor de afvalstoffenheffing is aangeslagen, alsnog een tegemoetkoming van € 22.-.
Wanneer gemeenten geen precariobelasting meer mogen heffen, is zo’n tegemoetkoming niet meer
nodig, want dan zullen de nutsbedrijven deze belasting niet meer in hun tarieven verwerken.
Mede dankzij de lokale belastingen en heffingen kan de gemeente haar taken ten behoeve van de
samenleving naar behoren blijven uitvoeren.
Met vriendelijke groeten,

A.T. Kamsteeg, wethouder financiën

