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Aanleiding:Aanleiding:Aanleiding:Aanleiding:    

Inzamelen van huishoudelijk afval wordt in gemeente Zeist uitgevoerd door de Gemeenschappelijke 

regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Met RMN heeft Gemeente Zeist afspraken 

gemaakt over het op verzoek en tegen betaling (door middel van pinbetaling) ophalen van grof 

huishoudelijk afval. In de tarieventabel van de verordening Afvalstoffenheffing 2018 Zeist is hiervoor de 

volgende bepaling opgenomen: 

…3. Onverminderd het bepaalde onder 1. en 2. bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof 

huishoudelijke afvalstoffen per aanvraag: € 10,00.. 

 

Daarmee vallen deze afspraken onder de heffing en invordering van belastingen en dienen deze 

geformaliseerd te worden. 

 

 

Juridisch kader:Juridisch kader:Juridisch kader:Juridisch kader:    

Bij de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling BghU (GR), wordt de bevoegdheid tot heffing 

en invordering van belastingen (waaronder de afvalstoffenheffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet 

milieubeheer) van de colleges van B&W gedelegeerd aan het bestuur van de BghU. Op grond van artikel 

33, achtste lid GR, is het bestuur van de BghU bevoegd tot aanwijzing van een of meer ambtenaren als 

bedoeld in de artikelen 23 tot en met 27. De aanwijzingsbevoegdheid van het bestuur is een vorm van 

attributie, waarmee de heffing en inning van belasting (kort samengevat) gelegaliseerd wordt. 

De heffingsambtenaar (bestuursorgaan) kan bevoegdheden mandateren. 
 

 
Financieel:Financieel:Financieel:Financieel:    

Door de bevoegdheid te mandateren naar de RMN gaat er ook een geldstroom lopen buiten het zicht en 

de materiële invloed om van de BghU. Met de gemeente Zeist is afgesproken dat zij toeziet op de 

volledigheid en juistheid van de door RMN ontvangen gelden en de BghU hiervoor geen 

verantwoordelijkheid draagt. 
 

 

Gevraagde beslissing:Gevraagde beslissing:Gevraagde beslissing:Gevraagde beslissing:    

Door middel van ondertekening van bijgevoegd aanwijzings- en aanstellingsbesluit de medewerkers van 

de RMN, die belast zijn met de inzameling van grof huishoudelijk afval en daarvoor de betaling afrekenen 

met de aanvrager van deze dienst, aan te wijzen als (onbezoldigd) ambtenaren belast met de heffing en 

invordering van deze belasting.  

De Heffingsambtenaar verleent tevens mandaat aan deze medewerkers. 


