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Toelichting:
Conform de in de begroting voorgenomen stijgings- en dekkingspercentages dienen de diverse tarieven
voor 2015 door uw raad te worden vastgesteld.
De herwaardering in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken en de controles daarop zijn
nagenoeg afgerond en bieden voldoende betrouwbaarheid om de nieuwe tarieven voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) op basis hiervan te berekenen. De tarieven zijn berekend conform de begrote
opbrengst 2015 waarin een opbrengststijging van 6,5% is opgenomen. Het tarief voor de roerendezaakbelasting (RZB) volgt, zoals altijd het tarief van de OZB. De berekening van de percentages met
achtergrondinformatie is bijgevoegd.
De overige tarieven van de gemeentelijke heffingen/leges zijn conform het beleidsvoornemen in de
begroting 2015 verhoogd. Hiervoor zijn de tarieven in de diverse verordeningen aangepast. Naast de
wijziging van de tarieven is er ook een klein aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van
veranderingen in de wetgeving of als gevolg van de actualiteit. Uit efficiency oogpunt zijn in een aantal
gevallen afzonderlijke tarieven afgerond, rekening houdend met de gemiddelde gewenste tariefstijging
van 1,25%. In het overgrote deel van de wijzigingen is gekozen voor een verhoging met 1,25%.. Bij de
toepassing van deze verhoging is naar beneden afgerond, op € 0,05.
OZB-tarieven
In verband met een correctie op de herwaardering incourant wordt het OZB tarief voor Niet-woningen
aangepast. In de programmabegroting 2015 zijn de volgende tarieven opgenomen:
OZB/E niet-woningen
OZB/G niet-woningen

0,1718
0,2283

Naar aanleiding van de correctie zijn onderstaande tarieven opgenomen in de “Verordening op de heffing
en de invordering van onroerende-zaakbelasting 2015”.
OZB/E niet-woningen
OZB/G niet-woningen

0,1755
0,2328

Het tarief voor woningen, dat is opgenomen in de “Verordening op de heffing en de invordering van
onroerende-zaakbelasting 2015” bedraagt:
OZB/E woningen

0,1501

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
Er zijn twee reinigingsheffingen: de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De reinigingsrechten
worden geheven voor de ophaal- en verwerkingskosten van bedrijfsafval, terwijl de afvalstoffenheffing
huisvuil betreft. Iedere woning binnen de gemeente wordt aangeslagen voor afvalstoffenheffing, ongeacht
het feit of men wel of geen gebruik maakt van de diensten. In de begroting is een dekkingspercentage van
100% gehandhaafd. Omdat de voorziening “egalisatie afvalstoffenheffing” voldoende omvang heeft, is

het voorstel hier € 75.000,-- aan te onttrekken. Mede door deze onttrekking kunnen de tarieven voor
afvalstoffenheffing met 2,16% dalen en blijven de tarieven voor de reinigingsrechten gelijk aan de
tarieven van 2014.
Rioolheffing
Op 12 december 2013 is het Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV 2014-2018 vastgesteld. Het
Afvalwaterbeleidsplan is nu gericht op de gehele afvalwaterketen en heeft daardoor een breder blikveld
gekregen dan de traditionele rioleringsplannen. Het Afvalwaterbeleidsplan gaat uit van het beeld waarmee
de burger het beste bediend wordt, tegen de laagst mogelijke kosten. Voor het jaar 2015 is gerekend met
een tariefsverhoging van 0,5%.
Wettelijk vastgestelde tarieven
Voor een aantal diensten geldt een maximum tarief, zoals voor reisdocumenten en rijbewijzen. De
maximum tarieven voor 2015 zijn op dit moment nog niet voor alle diensten bekend. In die gevallen dat
onze tarieven gelijk zijn aan het wettelijk maximum is in de tarieventabel het maximumtarief voor 2014
opgenomen: dit moet dus nog aangepast worden. Waar de tarieven onder het wettelijk maximum liggen
(bij reisdocumenten), is een verhoging van de bestaande tarieven met 1,25% toegepast.
Overige heffingen
De overige heffingen en tarieven zijn conform de begroting voor 2015 verhoogd met 1,25%.
De tarieven met betrekking tot het voltrekken van huwelijken zijn op twee onderdelen aangepast. Door
deze werkwijze toe te passen blijven de bedragen mooi rond en wordt de verwachte opbrengst met 1,25%
verhoogd. Voor wat betreft de sportterreinen en –lokalen moet gemeld worden dat in 2015 de laatste
tranche van de verhoging van de verhuurtarieven voor sportaccommodaties is verwerkt. Dit is conform
het besluit bij de vaststelling van de begroting 2012.
In 2014 is de legesheffing voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart helemaal aangepast.
Deze aanpassing heeft tot een verhoging van de leges geleid. Deze bedragen zijn daarom in de
legesverordening 2015 niet aangepast.
Resultaat
Na verwerking van de voorgestelde procentuele verhogingen ontstaat het volgende overzicht van de
meeropbrengsten:
Omschrijving
- (on)roerende-zaakbelastingen
- hondenbelasting
- omgevingsvergunningen
- begraafrechten
- secretarieleges
- sportterreinen en -lokalen

Stijgingspercentage
6,5%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%+10%

Totaal:

Meeropbrengst
€ 107.750,-€ 734,-€ 2.132,-€ 1.813,-€ 2.323,-€ 21.318,------------------€ 136.070--

Belastingdruk
De belastingdruk zal voor een gemiddeld huishouden licht stijgen. In onderstaand schema is een woning
gepresenteerd waarvan de WOZ- waarde zo’n 4% daalt: een vrij gemiddelde waardeontwikkeling voor
2015. De daadwerkelijke effecten kunnen door de schommelingen in de nieuwe WOZ-waarden hier wel
van afwijken.

WOZ-waarde

2014
€ 215.000,--

2015
€ 207.000.--

Belastingen
OZB-eigendom

2014
€ 296,--

2015
€ 310,--

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totaal:

€ 235,38
€ 211,80
€ 743,18

€ 230,12
€ 212,86
€ 752,98

is een stijging van 1,31%

Betrokken verordeningen:
 Legesverordening 2015
o Artikel 10 is aangepast.
o De tarieven zijn, op een enkele uitzondering na, gemiddeld met 1,25% verhoogd. De
wettelijk maximale tarieven staan, daar waar deze norm gevolgd is nog op de norm van
2014, omdat de norm voor 2015 nog niet bekend is.
Overige wijzigingen
o Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand. Toegevoegd 1.1.3.2. Mogelijkheid tot het aanschaffen van
een gekalligrafeerd trouwboekje.
o Hoofdstuk 2 Reisdocumenten. Wijzigingen ten gevolge van “eerste wijziging van de
verordening op de heffing en de invordering van leges 2014” opgenomen.
o Hoofdstuk 2 Reisdocumenten. Toegevoegd 1.2.7. Mogelijkheid voor het onbruikbaar
maken van oud reisdocument bij uitgifte vervangend reisdocument.
o Kleine tekstuele aanpassingen.


Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende en woon- en
bedrijfsruimten 2015
o Tarief is overeenkomstig gemaakte afspraken aangepast en gelijk aan tarief onroerende
zaak belasting.
o Kleine tekstuele aanpassingen.



Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015
o Aanpassingen in artikel 3, conform modelverordening gemaakt.
o Tarieven zijn overeenkomstig gemaakte afspraken aangepast.
o Kleine tekstuele aanpassingen.



Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
o Tarieven zijn overeenkomstig gemaakte afspraken aangepast.
o Kleine tekstuele aanpassingen.



Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2015
o Tarieven zijn overeenkomstig gemaakte afspraken aangepast.
o Kleine tekstuele aanpassingen.



Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelasting 2015
o Tarieven zijn overeenkomstig gemaakte afspraken aangepast.
o Kleine tekstuele aanpassingen.



Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
2015
o Tarieven Hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel zijn ongewijzigd gebleven evenals het tarief
in hoofdstuk 3 van de tarieventabel
o Overige tarieven zijn overeenkomstig gemaakte afspraken aangepast.
o Kleine tekstuele aanpassingen.



Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing
o Tarieven zijn overeenkomstig gemaakte afspraken (afvalwaterbeleidsplan) aangepast.

o Kleine tekstuele aanpassingen.
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Voorgesteld wordt te besluiten zoals in de aanhef beschreven.
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