
Medische indicatie afvalstoffenheffing: tegemoetkomingsregeling 2017

Dinkelland:  5 ledingen/jaar Tarief per Bedrag bij Correctie- Norm- Drempel- Tegemoet

lediging 5 ledigingen factor 240 liter bedrag bedrag koming

max./jaar

240 liter container 9,20€        46,00€               5 46,00€     46,00€     120,00€     

140 liter container 5,60€        28,00€               9 50,40€     46,00€     120,00€     

Pas verzamelcontainer 0,60€        ? 77 46,00€     46,00€     120,00€     

Tubbergen:  4 ledigingen/jaar Tarief per Bedrag bij Correctie- Norm- Drempel- Tegemoet

lediging 4 ledigingen factor 240 liter bedrag bedrag koming

max./jaar

240 liter container 9,20€        36,80€               4 36,80€     37,00€     120,00€     

140 liter container 5,60€        39,20€               7 39,20€     37,00€     120,00€     

Pas verzamelcontainer 0,60€        ? 61 36,80€     37,00€     120,00€     

Rekenvoorbeeld

Bij tweewekelijks aanbieding gaat het om gemiddeld 26 aanbiedingen per jaar (240 liter) medisch afval x € 9,20 bedragen de totale kosten € 239,20

 minus drempelbedrag  van 46,-- resp. 37,--

Vergoeding € 239,20 - drempelbedrag € 46,-- = € 193,20 -->  maximale vergoeding € 120,00

minus drempelbedrag  van 46,-- resp. 37,--

Toelichting/opmerkingen:

1. In dit overzicht wordt voorondersteld dat een 'normaal' huishouden de restafvalcontainer in Dinkelland 5 ledigingen per jaar aanbiedt en in Tubbergen 4.

2. Bij een medische indicatie wordt geacht dat de belastingplichtige een 240 liter container ter beschikking heeft;

    daarom is  het aantal ledigingen van de 140 liter container' via het ledigingstarief gecorrigeerd naar 240 liter; voor pashouders

    is dit eveneens gebeurd.

3. Het 'normbedrag' betreft het gecorrigeerd aantal ledigingen x het tarief en geldt als richtsnoer voor het drempelbedrag.

4. Het drempelbedrag betreft een afgerond bedrag, waarbij alleen voor het hogere bedrag de compensatieregeling geldt.

5. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 120,-- per jaar; dus alleen bij een ledigingsbedrag van boven de 46,-- (Dinkelland)

     respectievelijk € 37,-- (Tubbergen) ontvangt men compensatie tot maximaal een bedrag van € 120,-- per jaar.

6. In deze opzet wordt geen rekening (meer) gehouden met tijdsevenredigheid voor belastingplichtigen, die in de  loop 

     van het jaar verhuizen naar een andere gemeente of komen te overlijden.


