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DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASBREE

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2008.
Gelet op artikel 229, eerste lid, onderdeel b van de Gemeentewet;

B ESLU IT
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2008
Artikel 1
Aard van de heffing
1. Onder de naam van eenmalig rioolaansluitrecht wordt, in de vorm van een heffing ineens,
een recht geheven van een gebouwd of ongebouwd eigendom, dat direct of indirect
aangesloten wordt op de bestaande gemeentelijke riolering.
2. Voor de toepassing van deze verordening wordt mede als een gebouwd eigendom
aangemerkt, elk zodanig gedeelte daarvan, dat een zelfstandige gebruikseenheid vormt.
Artikel 2
Belastingplicht
1. Het recht wordt geheven van degene, die op het tijdstip van de totstandkoming van de in
artikel 1 bedoelde aansluiting op de gemeentelijke riolering, het genot heeft krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht.
2. Als genothebbende bedoeld in het eerste lid wordt aangemerkt hij die op 1 januari van
het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat op dat
tijdstip een ander de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht was.
Artikel 3
Heffingsgrondslag
De grondslag wanneer het recht wordt geheven is het aantal tot stand gebrachte aansluitingen op
de gemeentelijke riolering.
Artikel 4
Tarief
Het recht bedraagt:
a. Voor een aansluiting binnen de bebouwde kom € 1.220,00.
b. Voor een aansluiting buiten de bebouwde kom = werkelijke kosten met als minimum het
tarief van aansluiting binnen de bebouwde kom.
Artikel 5
Wijze van heffing
Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder
mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.
Artikel 6
Termijn van betaling
Het recht moet worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving
als bedoeld in artikel 5.
Artikel 7
Vrijstelling
Het recht wordt niet geheven van gebouwde onroerende zaken, die gebouwd zijn op grond,
aangekocht van de gemeente, of waarvoor op een andere wijze een bijdrage in de kosten van
aanleg van de gemeentelijke riolering aan de gemeente is betaald.
Artikel 8
Kwijtschelding
Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 9
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrechten.
Artikel 10
Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1. De “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2002” van 6 november 2001, wordt
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.
3. De datum met ingang van de heffing is 1 oktober 2008.
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2008”.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 september 2008.
de raadsgriffier,

de voorzitter,

A. Knevel

G.C.G.M. Rabelink
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