Gemeentelijke
informatiepagina

Week 07 | 15 februari 2022
Pagina 1

Informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen
Inwoners en bedrijven in de gemeente Nissewaard
ontvangen deze week de aanslagen voor de gemeentelijke
belastingen. Hiermee betaalt de gemeente de kosten voor
onder andere het verwerken van huisvuil, het aanleggen
en onderhouden van rioleringen en het onderhouden van
groen. Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde van
de betreffende woning/pand voor 2022.
WOZ-waarde
Elk jaar wordt de WOZ-waarde van woningen en
panden bepaald. Voor 2022 gebeurt dat aan de hand
van waardepeildatum 01-01-2021. Het is het bedrag dat
het betreffende pand bij een verkoop onder normale
omstandigheden op de genoemde waardepeildatum zou
hebben opgebracht.
Via de QR-code bij het aanslagbiljet kunnen inwoners zien
hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt.
Tarieven 2022
De belastingaanslag bestaat uit rioolheffing, onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. De tarieven in Nissewaard stijgen minder dan
het landelijke gemiddelde.
Rioolheffing
• woningen: € 143,58
• niet-woningen: € 287,16
Afvalstoffenheffing
• gestapelde woning (flat) € 281,81
• niet-gestapelde woning € 365,80
In 2021 en de jaren daarvoor compenseerde de gemeente
de precariobelasting die Stedin en Evides aan inwoners
doorberekenden. Vanaf 2022 heft de gemeente geen
precariobelasting meer van Stedin en Evides en hoeft
de gemeente de precariobelasting dus ook niet meer te
compenseren.

Onroerende-zaakbelasting (ozb) (percentages afgerond)
• voor de eigenaar van een woning 0,11%
• voor de eigenaar van een niet-woning 0,31%
• voor de gebruiker van een niet-woning 0,25%
Het bedrag van de ozb-aanslag is: WOZ-waarde X ozbtarief/percentage.
Hondenbelasting
• € 76,29 voor de eerste hond
• € 200,71 voor tweede hond en volgende
• € 652,29 voor een kennel
Verzoek uitstel van betaling vanwege coronacrisis
De reguliere betaaltermijn loopt tot 30 april. Als inwoners
willen deelnemen aan de automatische incasso, betalen zij
maandelijks van eind februari tot en met eind november.
Het maandbedrag wordt op de laatste werkdag van de
maand afgeschreven. Als inwoners daar gebruik van willen
maken, kunnen zij zich daarvoor aanmelden tot en met de
laatste betaaltermijn die op het aanslagbiljet staat.
Lukt het inwoners niet om binnen deze termijn(en) te
betalen, dan kunnen zij uitstel van betaling aanvragen.
Dit is een van de maatregelen die het college van B&W
heeft getroffen, om de gevolgen van de coronacrisis voor
inwoners enigszins te verzachten. Informatie hierover is te
vinden op www.nissewaard.nl/belastingen en
www.nissewaard.nl/coronavirus.
Mijn Belastingen
Inwoners kunnen hun belastingzaken regelen met hun
DigiD via Mijn Belastingen op www.nissewaard.nl/
belastingen. Via Mijn Belastingen kunnen zij hun aanslag
bekijken en met IDEAL betalen, hun taxatieverslag met de
WOZ-waarde bekijken, bewaar maken tegen de aanslag en
kwijtschelding aanvragen. Zij kunnen zich daar ook aan- of
afmelden voor de automatische incasso en hun hond aanof afmelden.

WOZ te hoog? Maak zelf bezwaar!
Half februari ontvangen de inwoners
van Nissewaard weer de aanslag van
de gemeentelijke belastingen. Voor het
bedrag van de aanslag onroerendezaakbelasting is de WOZ-waarde van een
woning/pand van belang. Via de QR-code
bij het aanslagbiljet kan men zien hoe de
gemeente de WOZ-waarde bepaalt. De
gemeente stelt de ozb-tarieven zodanig
vast, dat de ozb-aanslag gemiddeld
slechts stijgt met percentage van reguliere
prijsstijging. Tegenover een stijging van
de WOZ-waarde staat een daling van het
ozb-tarief.
Als een eigenaar van een woning/pand
vindt dat de gemeente de WOZ-waarde
te hoog heeft ingeschat, dan kan die
daartegen bij de gemeente eenvoudig
bezwaar maken. Blijkt de WOZ-waarde
inderdaad te hoog, dan past de gemeente
deze aan en verlaagt zij het bedrag van de
onroerende-zaakbelasting.

No-Cure-No-Pay bureaus
Er zijn bureaus die beweren dat inwoners
een grotere kans op verlaging van de
WOZ-waarde maken, door die bureaus
in te schakelen. De bureaus maken dan
namens de betreffende persoon bezwaar,
maar sturen de factuur naar de gemeente
die de rekening met gemeenschapsgeld
moet betalen. Dit lijkt voordelig, maar toch
is dit meestal niet de beste oplossing voor
de inwoners.

Geen extra moeite
Zo’n bureau dient een standaard bezwaar
in zonder inhoudelijke onderbouwing. Het
wil vooral de vergoeding van de gemeente
opstrijken. Het doet dus vaak geen extra
moeite voor de betrokken inwoner. Een
bezwaar van een dergelijk bureau wordt
daarom vaker afgewezen. Ook duurt de
afhandelingstermijn van een bezwaar via
deze bureaus vele maanden langer.
Beter zelf doen
Wij adviseren daarom de inwoners, om
zelf bezwaar te maken. Dat kan heel
eenvoudig met DigiD via Mijn Belastingen
(www.nissewaard/belastingen) of door
de gemeente een brief te sturen (zie het
artikel elders op deze pagina voor het
adres). Als het bezwaar terecht is, wordt
de WOZ-waarde van de woning/pand
verlaagd en daarmee ook het bedrag van
de onroerende-zaakbelasting. Daar hoeft
geen bureau aan te pas te komen en geen
gemeenschapsgeld aan verspild te worden.

Kwijtschelding voor minima
Inwoners met een minimum inkomen kunnen alleen
voor de afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen.
Een kwijtscheldingsformulier aanvragen kan met DigiD
via Mijn Belastingen op de website
www.nissewaard.nl/belastingen, telefonisch 14 0181 of
e-mail: gemeente@nissewaard.nl.
Bezwaar maken
Inwoners kunnen binnen zes weken na dagtekening van
de aanslag bezwaar maken. Dat kan met hun Digid via
Mijn Belastingen of door een bezwaarschift te sturen aan:
Gemeente Nissewaard
Belastingen en Rechtsbescherming
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en naam en
adres, subjectnummer en vorderingsnummer (staan op het
aanslagbiljet) vermelden en de reden van het bezwaar.
Aanslag ontvangen via MijnOverheid
MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Men kan hier zien hoe men staat geregistreerd
bij de overheid, berichten van de overheid veilig en
digitaal ontvangen en overzicht houden over zaken
met de overheid. Om het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen via MijnOverheid te ontvangen, moeten
inwoners hun account activeren en vanaf 12 februari in
de berichtenbox kijken. Lees meer over MijnOverheid op
www.mijnoverheid.nl.
Meer informatie
Meer weten over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan
op www.nissewaard.nl/belastingen.

Stembureauleden gezocht!
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zoeken nog mensen
die deze woensdag op een stembureau willen helpen. Voldoet u aan de voorwaarden?
Meld u dan aan op stembureau-nissewaard.nl.
U kunt kiezen uit een aantal stembureaus. Ook kunt u kiezen uit twee diensten:
van 06.15 tot 15.30 uur of van 15.00 uur tot einde stemming. U krijgt hiervoor een
vergoeding van € 117,50 inclusief maaltijdvergoeding van € 12,50.
Voorwaarden:
• U staat niet op een kandidatenlijst
• U bent minimaal 18 jaar
• U volgt vooraf een korte online cursus.
U hoeft niet in Nissewaard te wonen.

Berichten over uw buurt:
nieuwsbrief officiële bekendmakingen
Wilt u op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen en mededelingen van
de gemeente? Maak dan gebruik van de berichtenservice ‘Over uw buurt’. U
ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Dat kan rechtstreeks via e-mail.
Ga voor meer informatie naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Ga naar www.nissewaard.nl/bekendmakingen om direct bij de berichten van de
gemeente Nissewaard uit te komen.

Ga naar www.nissewaard.nl/bekendmakingen om direct bij de gemeente
Nissewaard uit te komen.
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Let op betrouwbare informatie over corona
De meeste actuele en de juiste informatie over
het coronavirus, coronamaatregelen, vaccineren,
boosterprikken, testafspraken en steunpakketten
voor diverse groepen, is op een aantal betrouwbare
websites te vinden.
Er is veel informatie over vaccineren tegen corona
in omloop. Het komt voor dat berichten elkaar tegen
spreken. Sommige berichten klinken overtuigend, maar
kloppen niet. Ook kan het zijn dat informatie verouderd
is. Mensen die twijfelen over vaccineren, dan wel over
een boosterprik, kunnen telefonisch hun vragen stellen
aan de vaccinatie twijfeltelefoon.
Betrouwbare websites
De gemeente Nissewaard wijst haar inwoners voor
betrouwbare informatie naar de volgende algemene
websites:
• www.rijksoverheid.nl/corona
• www.ggdrotterdamrijnmond.nl
• www.twijfeltelefoon.nl (088 - 7 555 777)
• www.rivm.nl
Desinformatie
De laatste tijd doen er ook in Nissewaard folders de
ronde waarin het nut en de werking van vaccinaties,
coronamaatregelen, mondkapjes etc in twijfel wordt
getrokken of zelfs wordt ontkend. Zo wordt er ten
onrechte een verband gelegd tussen mondkapjes en
kindermishandeling, tussen vaccinatie en algemene
gezondheid en tussen het vaccin/mondkapjes en de
meest vreselijke bijwerkingen. Deze informatie is niet

Nissewaard is 58 ondergrondse

betrouwbaar en is gebaseerd op onjuiste aannames
en onjuiste informatie. Deze folders zaaien onnodige
onrust onder groepen van de bevolking en brengen
daarmee de gezondheid van mensen in gevaar.
Tips
Het is belangrijk dat uw informatie over
coronavaccinatie klopt. Daarom geven wij een paar tips
om te controleren of berichten betrouwbaar zijn:
• Kijk goed wie of welke organisatie het bericht
schrijft of deelt.
• Kijk of de bronnen die het bericht gebruikt,
betrouwbaar zijn.
• Kijk of het bericht ook in andere media wordt
genoemd, zoals de krant, het journaal en grote
nieuwssites.
Kijk voor betrouwbare informatie over vaccinatie op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusvaccinatie/feiten-over-coronavaccinatie.

glascontainers rijker
Glas is een afvalstroom die we eindeloos kunnen recyclen.
Daarom hebben de gemeente Nissewaard en Reinis het
scheiden van glas nog eenvoudiger gemaakt. Hierbij is de
afstand tussen woningen en glascontainers een belangrijke
drijfveer geweest. Zo stonden de glascontainers voorheen
vooral in de buurt van supermarkten. Nu zijn er maar liefst
58 glascontainers in de woonwijken bijgekomen. Heeft u dus
lege glazen potten of flessen, dan kunt u nu sneller terecht bij
een glascontainer. Het inleveren van glas wordt hierdoor nog
gemakkelijker. En hoe meer glas u inlevert, hoe meer glas we
kunnen hergebruiken. Zo werken we samen aan een schoon
en leefbaar Nissewaard. Wilt u weten wat de dichtstbijzijnde
glascontainer in uw wijk is? Kijk dan op de Reinis App. De app
is gratis te downloaden via Google Play of de App Store.

Heeft u vragen? Stel ze!
Op bovenstaande websites vindt u betrouwbare
informatie over de coronapandemie en de maatregelen
die ervoor kunnen zorgen dat het aantal besmettingen
daalt en we snel van de pandemie af kunnen komen.
Raadpleeg dus de informatie op die websites
als u betrouwbare gegevens over de genoemde
onderwerpen wilt hebben. Maar blijf kritisch en wees
nieuwsgierig. Heeft u vragen of zorgen? Bespreek deze
met uw huisarts of medisch specialist.

Zonnepanelenactie verlengd, infoavond via

Nieuwe activiteiten en evenementen voor

livestream

Bernissegebied gezocht

Heeft u als woningeigenaar de zonnepanelenactie gemist? Geen probleem want door
het enorme succes heeft het college van b&w besloten de actie te verlengen tot
31 maart 2022. Vakkundige en zorgvuldig geselecteerde regionale installateurs bieden u
nu de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen een zeer gunstige prijs.
Zonnepanelen zorgen ervoor dat u bespaart op uw energiekosten. Deze besparing is
hoger dan de rente die u ontvangt op uw spaarrekening. Bovendien heeft u als particulier
de mogelijkheid om de BTW op de aanschaf terug te vragen bij de belastingdienst. We
hebben een collectieve inkoop georganiseerd waarbinnen gerenommeerde regionale
zonnepanelen-specialisten een aanbod voor u op maat maken.

De gemeente is op zoek naar leuke activiteiten of evenementen voor in het
Bernissegebied. Organiseer jij graag een wildplukwandeling, een streekmarkt,
speurtochten, openlucht theatervoorstelling of een verhalenavond voor kinderen? Lijkt
het je leuk om een modderdag, of bijvoorbeeld een wedstrijd zandkastelen maken bij
een van de strandjes in het gebied te organiseren? Laat het ons weten, deel je ideeën
dan met ons. Dat kan door jouw idee te mailen naar communicatie@nissewaard.nl.

Aanmelden of inschrijven?
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? U kunt meekijken, luisteren en ook vragen
stellen tijdens de online informatieavond van het Duurzaam Bouwloket. Deze liveuitzending kunt u donderdag 17 februari vanaf 20.00 uur volgen via uw computer, tablet
of smartphone. U kunt zich aanmelden voor deze avonden of direct vrijblijvend inschrijven
op www.duurzaambouwloket.nl/actienissewaard.

Er zijn al wat leuke initiatieven tot stand gekomen na een eerdere oproep. Zo kan je er
Nel tegenkomen met haar bakfiets, die maar al te graag iets vertelt over de natuur in
het gebied. Martin organiseert regelmatig wandelingen in het Bernissegebied, maar ook
worden er sportactiviteiten georganiseerd. Maar er is nog veel meer mogelijk. In een tijd
dat groen nog belangrijker voor ons is geworden, nodigen we je uit om mee te werken
aan een bruisend Bernissegebied.

Het Bernissegebied is volop in ontwikkeling
Zo is er de afgelopen maanden hard gewerkt om het gebied aantrekkelijker te maken.
Waterschap Hollandse Delta heeft onder andere vispaaiplaatsen, hondenstrandjes en
ijsvogelwanden aangelegd. Er zijn ook bomen onder water geplaatst en rietmoerassen
aangelegd. Dit voorjaar worden er nog flink wat bomen geplant in het gebied. Dit allemaal
om de biodiversiteit in het gebied rondom de Bernisse een impuls te geven. Samen
werken we zo aan een nog aantrekkelijker groengebied, met ruimte voor recreatie, sport
en natuurbeleving.
Doe je mee?
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