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Onderwerp Afvalstoffenheffing – Stoma materiaal 

Portefeuillehouder Wethouder drs. C.F.G.R. (Klaar) 

Koenraad 

 
In de gemeente Roosendaal betaal je per hoeveelheid restafval, diftar, dat je aanbiedt. Dit betekent 
dat het aantal keer dat men restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te 
betalen bedrag.  
 
Stomadragers hebben vanwege hun stoma materiaal standaard meer afval en daardoor meer 
kosten. In de gemeente Roosendaal is hier een speciale regeling voor.  
 
Artikel 4 Vrijstelling  
1. Van belastingplichtigen door wie blijkens schriftelijke verklaring van huisarts of medisch 

specialist of kopie van een afleverbon/factuur/recept als gevolg van een stoma, thuisdialyse, 
incontinentie of chronische wondverzorging extra afvalstoffen worden aangeboden worden 
vrijgesteld: 
a. 10 ledigingen van de restafval container; 
b. 60 inworpen in de ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter 
c. 120 inworpen in de ondergrondse restafvalcontainer van 30 liter 

 
Voor de gemeente Roosendaal moet je voor deze vrijstelling zijn bij de Belastingsamenwerking 
West-Brabant. Via de site van de gemeente Roosendaal en Belastingsamenwerking West-Brabant is 
hierover niets terug te vinden en/of moeilijk te vinden. 
 
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen: 
 
1. Hoe kan een inwoner deze procedure in werking zetten om voor deze vrijstelling in aanmerking 

te komen? 
2. Hoe kunnen we dit toegankelijker maken? 
3. Bent u bereid om deze regeling beter, wellicht doelgericht, onder de aandacht te brengen van 

deze doelgroep? 
 
 

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst, 
             
Marco Schillemans en Kees Hoendervangers 
  



 

 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 
 
1. De gehele procedure gaat via de Belastingsamenwerking West-Brabant. Een inwoner die 

denkt recht te hebben op deze vrijstelling kan zich telefonisch of per mail melden bij de 
BWB. 

2. Dit is inmiddels overlegd met de BWB. Zodra de BWB hun website heeft verbeterd, 
zullen wij onze gemeentelijke communicatie kanalen inzetten om de inwoners te 
informeren over deze mogelijkheid. 

3. Ja, een mogelijkheid is om deze informatie mee te nemen in het handboek van de WMO 
consulenten. Dit kan zodra de BWB de verbetering heeft doorgevoerd op haar website. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Inge Raaijmakers 
 
(namens wethouder Klaar Koenraad) 


