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nr.

Onderwerp:
Vaststelling belastingverordeningen 2015

Voorstel:
1. De tarieven begraafrechten met 1,5% te verhogen en daartoe de Verordening
begraafrechten 2015 vast te stellen;
2. Het laagste tarief voor de forensenbelasting met 10% te verhogen en de overige tarieven
met 1,5%, de waardegroepen forensenbelasting met 4,06% te verlagen en daartoe de
Verordening forensenbelasting 2015 vast te stellen;
3. De tarieven hondenbelasting met 10% te verhogen en daartoe de Verordening
hondenbelasting 2015 vast te stellen;
4. De legestarieven aan te passen aan de actuele kostprijsberekeningen, de door het rijk
bepaalde maximumtarieven over te nemen en de overige legestarieven te verhogen met
1,5% en daartoe de Legesverordening 2015 vast te stellen;
5. De tarieven marktgeld met 1,5% te verhogen en daartoe de Verordening marktgelden 2015
vast te stellen;
6. De OZB-tarieven 2015 reëel met 10% te verhogen en rekening houdend met de
waardeontwikkeling als volgt vast te stellen:
Eigenaren woning 0,1338%
Eigenaren niet-woning 0,2039%
Gebruikers niet-woning 0,1640%
en daartoe de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015 vast te stellen;
7. Het basistarief voor parkeren à € 0,10 per 8 minuten niet te verhogen, de tarieven voor
vergunningparkeren met 1,5% te verhogen, de hoogte van de naheffingsaanslag vast te op
€ 59,00 en daartoe de Verordening parkeerbelastingen 2015 vast te stellen;
8. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met 6,7% te verhogen en
daartoe de Verordening reinigingsheffingen 2015 vast te stellen;
9. De tarieven voor grootverbruikers te differentiëren, de tarieven rioolheffing met 7,2% te
verhogen en daartoe de Verordening rioolheffingen 2015 vast te stellen;
10. Het tarief voor de toeristenbelasting met 10% te verhogen en daartoe de Verordening
toeristenbelasting 2015 vast te stellen;
11. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 vast te stellen.
Inleiding / aanleiding
In de raadsvergadering van 5 november is de Programmabegroting 2015-2018 vastgesteld. Om de in
de begroting 2015 geraamde meeropbrengsten als gevolg van tariefstijgingen daadwerkelijk te
realiseren moeten de belastingverordeningen opnieuw voor 1 januari 2015 worden vastgesteld en
worden bekendgemaakt.
Bestuurlijk / wettelijk kader
Rijk
Gemeentewet (artikelen 216, 220 tot en met 220h, 223, 224, 225, 226, 228a, 229 en 229b), artikel
15.33 van de Wet Milieubeheer en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.
Gemeente
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Programmabegroting 2015
Argumenten
1.1 , 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 en 10.1 Uitgangspunten uit de begroting 2015 worden verwerkt
in de tarieven van belastingen en heffingen
In de voorliggende belastingverordeningen zijn de tarieven voor de hondenbelasting en
toeristenbelasting in overeenstemming met de begroting 2015 met 10% verhoogd en de overige
tarieven met 1,5%. Tarieven in de legesverordening, afvalstoffen- en rioolheffing, OZB en
forensenbelasting wijken hiervan af en worden nader toegelicht.
2.1 Bij de forensenbelasting zijn de grenzen van de waardeklassen met 4,06% verlaagd
Voor de forensenbelasting is de grondslag de WOZ-waarde. Vanwege de gemiddelde waardedaling
van recreatiewoningen met ruim 4% zijn de grenzen van de waardeklassen met dit percentage
verlaagd. In 2014 is een tariefklasse ingevoerd voor stacaravans/chalets op recreatiebedrijven. Dit
tarief is gekoppeld aan het verschuldigde bedrag aan toeristenbelasting voor een jaarplaats. Dit
tarief wordt met 10% verhoogd, de overige tarieven met het inflatiepercentage van 1,5%.
4.1 In de Legesverordening 2015 bepalen kostprijsberekeningen en de door het rijk bepaalde maxima
de gehanteerde tarieven
De meest voorkomende legestarieven aan de gemeentebalie kennen een kostprijsberekening. De
berekende kostprijzen zijn de basis voor het in rekening te brengen tarief.
Een aantal legestarieven is door het rijk gemaximeerd. Dit betreffen onder andere de tarieven voor
reisdocumenten, rijbewijzen en de Wet op de kansspelen. De rijksoverheid heeft nog geen nieuwe
maximum tarieven voor reisdocumenten, rijbewijzen en kansspelen bekend gemaakt. In de
voorliggende verordening zijn daarom de voor 2014 geldende maximumtarieven opgenomen. Indien
het rijk alsnog gewijzigde maximumtarieven bekend maakt, dan zullen wij de Legesverordening
2015 op grond van de in artikel 10 van deze verordening overgedragen bevoegdheid deze tarieven
gewijzigd vaststellen. De tarieven zonder kostprijsberekening worden conform de begroting 2015
verhoogd met 1,5%.
Er zijn geen opvallende grote wijzigingen in de legestarieven 2015 ten opzichte van de tarieven in
2014. Alle legestarieven stijgen tussen de 0 en de 2%.
6.1 De tarieven OZB zijn in overeenstemming met de programmabegroting 2015
De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de WOZ-waarden. In 2015 geldt als waardepeildatum 1-12014. Omdat de waardes van alle onroerende zaken jaarlijks opnieuw moeten worden vastgesteld,
treden per definitie elk jaar (lichte) verschuivingen (bijvoorbeeld tussen eigenaren van vrijstaande
woningen en rijenwoningen en tussen boerderijen en kantoren) in belastingdruk op.
Uitgangspunt in de gemeentelijke begrotingspraktijk bij de tariefstelling na een herwaardering is
altijd de gewenste opbrengst geweest, waarbij de invloed van de waardeontwikkeling zo goed
mogelijk is geschat.
Vanaf 2010 is sprake van een waardedaling van zowel woningen als van niet-woningen.
De OZB-tarieven worden in overeenstemming met het uitgangspunt in de programmabegroting 2015
reëel met 10% verhoogd. Vanwege de waardedaling van woningen (2,37%) en niet-woningen
(5,32%) moeten de OZB-tarieven niet met 10% stijgen, maar met een hoger percentage om de
geraamde totaalopbrengst aan OZB te genereren. Wij stellen voor de tarieven als volgt vast te
stellen, rekening houdend met de geraamde opbrengsten en de geprognosticeerde waardes van
woningen en niet-woningen per 1 januari 2014. Tussen haakjes zijn de percentages voor 2014
vermeld.
Zakelijk recht woningen
0,1338% (2014 = 0,1188%)

zakelijk recht niet-woning
0,2039% (0,1755%)
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gebruik niet-woning
0,1640% (0,1412%)

8.1 De tarieven van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn 100% kostendekkend
Voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten is het uitgangspunt dat de lasten volledig worden
gedekt door de opbrengsten. Een gezin met een 120-liter gft-container en een 140-liter restcontainer
betaalt in 2015 € 12,60 (=6,7%) meer dan in 2014 met daarbij de aantekening dat de gft-container in
de hele gemeente met ingang van januari 2015 ook in de zomerperiode nog maar eens per 2 weken
ter lediging kan worden aangeboden. Ondanks dat de gemeente hier een besparing mee realiseert
gaan de tarieven toch omhoog. Dit komt omdat de kosten ook zijn gestegen. Zo wordt er met ingang
van 2015 een nieuwe belasting door het Rijk ingevoerd: de afvalbelasting. Ook brengt het sorteren
en vermarkten van kunststof verpakkingsmateriaal (KVM) hogere kosten met zich mee. De voor- en
nadelen op de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn al in de begroting 2015 verwerkt. Voor
meer informatie wordt verwezen naar pagina 22 en 23 van de begroting 2015.
9.1 Tariefstelling conform GRP en amendement raad 28-11-2012
Het tarief voor rioolheffing wordt verhoogd met inachtneming van het amendement bij de
behandeling van het GRP in de raadsvergadering van 28 november 2012.
Volgens dit amendement zou de geïndexeerde rioolheffing voor een gemiddeld gezin uitkomen op
€ 382,-. Met de inzet van de bestemmingsreserve riolering en de invoering van een extra tarief voor
grootverbruikers kan de tariefstijging worden beperkt tot € 343,-.
9.2 De bestemmingsreserve riolering wordt geheel ingezet voor tariefdemping
De bestemmingsreserve riolering heeft als doel om de tarieven voor rioolheffing te matigen. De
hoogte van de bestemmingsreserve riolering is € 435.589,-. Dit bedrag wordt geheel ingezet om het
tarief voor de rioolheffing te dempen. Voor 2015 wordt de tariefstijging hiermee beperkt tot 7,2%.
9.3 In de rioolheffing 2015 wordt een extra tarief voor grootverbruikers ingevoerd
In 2014 was het maximale tarief voor rioolheffing € 708,00 bij een hoeveelheid afgevoerd water
vanaf 1.000 m³. Dus ook bij bijvoorbeeld 20.000 m3 afgevoerd water wordt dit tarief betaald. Voor
2015 wordt voorgesteld om de differentiatie van gebruikersheffing uit te breiden met een bedrag per
500m3 als er meer dan 1.000m3 wordt afgevoerd. De grootverbruikers betalen dus meer
rioolheffing. Dit komt ten gunste van de kleinverbruiker.
9.4 De verhoging van de OZB-, afvalstoffen- en riooltarieven leidt tot een gemiddelde stijging van de
woonlasten met 8%
Belastingsoort

Werkelijk
2013

Werkelijk
2014

Begroot
2015

Percentage
stijging 2015
tov 2014

Onroerende zaakbelasting

246,62

256,46

282,11

10,0%

Rioolheffing

289,86

320,04

342,96

7,2%

Afvalstoffenheffing

192,62

188,40

201,00

6,7%

729,10

764,90

826,07

8,0%

4,9%

8,0%

Totale woonlasten
Percentage stijging

11.1 De Verordening kwijtschelding is uitsluitend redactioneel aangepast
De verordening is in het nieuwe format opgesteld. Beleidsinhoudelijk zijn er geen aanpassingen.
Risico’s
N.v.t.
Planning / Procedure
De vastgestelde belastingverordeningen 2015 worden voor 1 januari 2015 bekendgemaakt in het
digitale Gemeenteblad en op www.overheid.nl geplaatst.

Bijlage(n):
3

De verordeningen op de heffing en invordering van:
a.
Begraafrechten 2015
b.
Forensenbelasting 2015
c.
Hondenbelasting 2015
d.
Leges 2015
e.
Kostprijsberekening leges
f.
Marktgelden 2015
g.
OZB 2015
h.
Parkeerbelastingen 2015
i.
Reinigingsheffingen 2015
j.
Rioolheffing 2015
k.
Toeristenbelasting 2015
l.
Kwijtscheldingsverordening 2015
- fysiek, ter inzage: N.v.t.
- digitaal: N.v.t.
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