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Uitkomst COELO atlas van de lokale lasten 2019 

Op 27 maart 2019 verscheen de COELO atlas van de lokale lasten 2019 (bijlage 1). Het COELO is het Centrum  

voor onderzoek economie lokale overheden van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze atlas geeft al meer dan 25  

jaren een jaarlijks overzicht van de heffingen van alle 378 gemeenten, provincies en waterschappen.  

 

Nu met ingang van belastingjaar 2019 alle fiscale woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) van 

Meierijstad volledig zijn geüniformeerd,  is de gemeente voor de eerste keer als één geheel in deze atlas 

opgenomen. In de ranglijst 2019 (1 =goedkoopste, 378 = duurste) staat Meierijstad qua lokale gemeentelijke 

woonlastendruk voor de meerpersoonshuishoudens op de 104e plaats en voor de  eenpersoonshuishoudens op 

de 123e plaats van de 378.  

 

Onderzoek naar ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Meierijstad 2016-2019 

Om een helder beeld te krijgen van de lastenontwikkeling heeft het college het COELO, als onafhankelijk 

wetenschappelijk onderzoeksinstituut, gevraagd om verder te onderzoeken:  

 

- hoe de fiscale woonlastendruk Meierijstad 2019 zich verhoudt tot de fiscale woonlastendruk 2016 van 

  de voormalige drie gemeenten.  

- hoe de lokale woonlastendruk Meierijstad 2019 zich verhoudt tot de woonlasten van elf omliggende 

  Oost-Brabantse gemeenten én met het landelijke gemiddelde. 
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Uit de uitkomsten van het, op 29 mei 2019 verschenen, COELO rapport (bijlage 2) blijkt dat: 

 de gemeentelijke woonlasten voor één- en meerpersoonshuishouden lager zijn dan  

gemiddeld in Nederland en in omliggende Oost-Brabantse gemeenten (zie figuren 6 en 7, bladzijde 

15 en 16 van het COELO rapport); 

 meerpersoonshuishoudens van 2016 op 2019 in alle fusiegemeenten minder zijn gaan betalen; 

 de lastenontwikkeling voor eenpersoonshuishoudens voor de voormalige gemeenten sterk verschilt . 

Dit komt doordat er een groot verschil was tussen hoeveel de eenpersoonshuishoudens in de drie  

voormalige gemeenten aan rioolheffing betaalden . 

 

Cijfermatig overzicht ontwikkeling in euro’s van 2016 op 2019 van de woonlastenontwikkeling voor eigenaar-

bewoners van Meierijstad: 

 

 

 OZB rioolheffing afvalstoffenheffing ontwikkeling 

woonlasten 2019 

(t.o.v. 2016) in 

euro’s (totaal) 

eenpersoonshuishouden     

Schijndel +6 -2 0 +4 

Sint-Oedenrode -16 +100 -28 +56 

Veghel +14 -73 +18 -40 

meerpersoonshuishoudens     

Schijndel +6 -35 -11 -39 

Sint-Oedenrode -16 -1 -59 -76 

Veghel +14 -57 +9 -34 

 

 

Bedragen in + geven de stijging aan. Bedragen in – geven de daling aan. Door afronding kan de som van de 

onderdelen afwijken van het bedrag dat vermeld is onder ‘totaal’ (bron: tabel 2, bladzijde 12 van het COELO 

rapport). 

 

 

Financiën 

N.v.t. 

 

 

Planning 

N.v.t.. 
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Ter inzage documenten 

 

1. COELO atlas van de lokale lasten 2019 (27 maart 2019) 

 

2. COELO rapport ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Meierijstad 2016-2019 (29 mei 

2019) 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

  

 


