Gemeentelijke belastingen 2018

In dit overzicht ziet u waarvoor u belasting moet betalen aan de
gemeente Emmen en waar dit geld voor wordt gebruikt. Eind februari
2018 ontvangen eigenaren en gebruikers van woningen en panden de
aanslag gemeentelijke belastingen 2018. Uitgebreide informatie over de
belastingaanslag vindt u op de achterkant van uw aanslagbiljet en op onze
website: gemeente.emmen.nl/belastingen.

U betaalt de volgende gemeentelijke belastingen:
Rioolheffing
De gemeente ontvangt bijna
€ 10.000.000,- aan rioolheffing.
		
Afvalstoffenheffing
De gemeente ontvangt ongeveer
€ 12.500.000,- aan afvalstoffenheffing
		
Onroerendezaakbelasting (OZB)
De gemeente ontvangt ongeveer
€ 25.200.000,- aan OZB.

Waarvoor wordt dit geld gebruikt?
Rioolheffing
• Afval- en regenwater inzamelen en afvoeren
• De riolering vervangen, onderhouden en beheren
• Maatregelen tegen (grond) wateroverlast nemen

Afvalstoffenheffing
• De grijze, groene en PMD-container legen en het afval verwerken
• Oud papier ophalen
• Klein chemisch afval inzamelen
• Afval innemen bij de milieustraat
Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente een contract met AREA Reiniging. De
afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van de kosten die de gemeente maakt om afval op te halen.

Onroerendezaakbelasting (o.a.)
• Wegen en fietspaden
• Straatverlichting
• Sport		

• Werkgelegenheid
• Kunst en Cultuur
• Veiligheid

Woonlasten
blijven gelijk!
De opbrengsten voor de
Onroerendezaakbelasting (OZB), de
Rioolheffing en de Afvalstoffenheffing
blijven in 2018 ongeveer gelijk aan 2017.
De woonlasten
blijven daardoor ook gelijk!

Hoeveel betaal ik in 2018?
Rioolheffing
€ 166,80
Bij een WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van € 150.000,-.
Afvalstoffenheffing
€ 276,09
Vast bedrag voor een meerpersoonshuishouden.
OZB
€ 308,10
Bij een WOZ-waarde van € 150.000,-.

Digitaal regelen
U kunt veel digitaal regelen met uw DigiD in het Belastingloket
Emmen. Ga naar gemeente.emmen.nl/belastingen.

Wat kunt u digitaal doen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uw aanslagbiljet bekijken;
De WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning bekijken;
Automatische incasso aanvragen, stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen;
Zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding en deze ook direct aanvragen;
Een betalingsregeling aanvragen;
Bezwaar maken tegen uw gemeentelijke aanslag en/of WOZ-beschikking.

Meer informatie
Kijk op de website gemeente.emmen.nl/belastingen voor meer informatie over de
gemeentelijke belastingen. U vindt hier ook een lijst met meest gestelde vragen.
Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met de
gemeente Emmen, telefoonnummer 14 0591 of mail naar gemeente@emmen.nl.
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

