Documentnummer: BW/19 - 329631
De raad van de gemeente Vught;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober
2019;

besluit:
vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot wijziging van de ‘Verordening op de heffing en de invordering van de
rioolheffing 2014’
Artikel I
Artikel 6. Belastingtarief wordt gewijzigd in:
Artikel 6. Belastingtarieven
1.

De belasting bedraagt per perceel bij een afgevoerde hoeveelheid water van 1

tot en met
299 m³: € 239,52.
2.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting bij een
afgevoerde hoeveelheid water van meer dan 299 m³: € 2,69 per kubieke meter
water.

3.

In afwijking van het eerste en tweede lid bedraagt de belasting voor percelen,
waaruit ten behoeve van bronbemaling dan wel bodem- of
grondwatersanering water wordt afgevoerd:
a. bij een afgevoerde hoeveelheid water tot en met 500 m3: € 252,00;
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b. onverminderd het bepaalde onder a bedraagt de belasting bij een
afgevoerde hoeveelheid
water van meer dan 500 m3: € 0,35 per kubieke meter water.
Artikel II
Artikel 13. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders vervalt.
Artikel III
Artikel 14. Inwerkingtreding en citeerartikel wordt vernummerd tot artikel 13 en
komt als volgt te luiden:
Artikel 13. Inwerkingtreding en citeerartikel
1.

De verordening tot wijziging van de 'Verordening op de heffing en invordering
van rioolheffing 2012' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid
genoemde datum van ingang van de heffing, 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 eerste dag na die van
de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

4.

Indien het belastingtijdvak een verbruiksperiode is, en deze niet gelijk is aan
het kalenderjaar, vangt in afwijking in zoverre van artikel 7, eerste lid, het
eerste belastingtijdvak waarvoor deze verordening geldt aan op 1 januari
2014, en eindigt dat belastingtijdvak op het moment dat de op 1 januari 2014
lopende gebruiksperiode eindigt.

5.

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening op de heffing en de
invordering rioolheffing 2014'

Artikel IV
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de
bekendmaking met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze
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verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die
zich voor 1 januari 2020 hebben voorgedaan.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Vught
in zijn openbare vergadering van 12 december 2019.

de plaatsvervangend griffier,

de voorzitter,

E. Verschuren

R.J. van de Mortel
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