Geachte heer/mevrouw,
U heeft zojuist het aanslagbiljet ontvangen van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Daarin staat
wat u komend jaar aan lokale lasten betaalt in de gemeente Breda. De belangrijkste lokale lasten zijn
de onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Wat doet de gemeente
met de opbrengst hiervan?
De gemeenteraad stelt elk jaar in de begroting vast waar het geld uit de opbrengst van de OZB aan
wordt besteed. Op de website www.hetgeldvanbreda.nl kunt u de begroting van de gemeente voor
2018 bekijken. De inkomsten uit de riool- en afvalstoffenheffing besteedt de gemeente voor 100% aan
het riool en aan afvalvoorzieningen.
De totale lokale lasten zijn de afgelopen jaren, gemiddeld genomen, gelijk gebleven. Het ene tarief is
wat gedaald, het andere tarief wat gestegen.
OZB
De OZB is voor woningbezitters in deze periode jaarlijks met 1% gedaald. De OZB voor bedrijven
volgt de inflatie en is gemiddeld 1,25 % gestegen.
Riool
U ziet het niet, maar u maakt er iedere dag intensief gebruik van. Onder Breda ligt een gigantisch
netwerk aan buizen en pompinstallaties: het riool. Zo kunt u elke dag zorgeloos het toilet doorspoelen,
douchen en wassen. Dat vergt veel onderhoud, inspectie en vervanging. Een enorme kostenpost,
maar noodzakelijk om de stad leefbaar en gezond te houden. We vervangen nu en de komende jaren
grote verouderde delen van het riool. Daarom stijgt de rioolheffing met 5%.
Afval
Uit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente het ophalen van huisvuil, grofvuil en snoeihout, het
legen van de restafvalcontainers, het milieustation en alle andere voorzieningen van Afvalservice.
Zojuist is een grote operatie afgerond waarbij iedereen in de stad en de dorpen nieuwe containers
heeft gekregen. Doel daarvan is dat herbruikbaar afval zoals gft en plastic beter wordt gescheiden. Zo
blijft er minder restafval over. Restafval halen we (behalve in het buitengebied) niet meer thuis op. U
kunt dat naar een ondergrondse container in de buurt brengen. Minder restafval betekent minder
verbranding. Dat is beter voor het milieu en kost ook minder geld. De afvalstoffenheffing is vanaf 2015
jaarlijks met 2,5% gedaald: betaalde een meerpersoonshuishouden in 2015 nog € 324,-, in 2018 is dat
nog circa € 301,-. Voor eenpersoonshuishoudens is het van € 219,- naar € 203,- gegaan.
We hopen u met deze brief meer inzicht te hebben gegeven in de ontwikkelingen van de lokale lasten.
Met vriendelijke groet,

Paul de Beer, wethouder van financiën
Namens het college van burgemeester en wethouders
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