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Eijsden-Margraten:

_1 August 2022

Onderwerp:

Limburgse huishoudens zijn dit jaar een paar tientjes meer kwijt aan
lokale belastingen

Geachte raadsleden,

In de Limburger van 1 april 2022 staat een artikel over de lokale belastingen in Limburg.

In dit artikel is door de krant het tarief van de rioolheffing van onze gemeente verkeerd
geïnterpreteerd. Er wordt vermeld dat de gemeente Eijsden-Margraten, voor wat betreft
het tarief van de rioolheffing met € 405, het hoogste tarief heeft van Limburg. (zie bijlage)
De krant heeft echter de tariefstelling binnen de gemeente Eijsden-Margraten verkeerd
geïnterpreteerd.

Zoals bij u bekend is werkt onze gemeente met twee tarieven. Onderstaand zijn deze
tarieven nogmaals weergegeven.

Rioolheffing

Vast bedrag per woning/eigendom
Vast bedrag per gebruik > 300 m?

Tarief

€280
€125

De krant heeft beide tarieven bij elkaar opgeteld en komt zo uit op een tarief van € 405.
Echter het tarief van € 125 wordt alleen maar in rekening gebracht indien het
waterverbruik meer bedraagt dan 300m®.

Ter referentie: Een gemiddeld gezin gebruikt tussen de 100m? en 160m? water per jaar.
Gemiddeld wordt het vast bedrag per gebruik > 300m? 180 maal opgelegd.
En betere interpretatie was geweest als de krant rekening had gehouden met een tarief
van € 280.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
_ De burgemeester,

(geanonimiseerd)
Drs. M.A.G.

genandesdoor

Bijlage(n)
Doomenor

Gerits

(geano im se rd)
Drs. G.J.M. Cox
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