Raadsvoorstel
Belastingverordeningen 2021
9 december 2020
Agendapunt: 13
Behandeling: Opiniërend en besluitvormend
Onderwerp:
Datum:

Portefeuillehouder(s):
Steller:

Wethouder E. Dijkhuis
Rita Smedinga (r.smedinga@hethogeland.nl)
Corry Veltman (c.veltman@hethogeland.nl)

1. Samenvatting
Op 11 november 2020 heeft uw raad de programmabegroting 2021 Het Hogeland
vastgesteld. Een onderdeel van de programmabegroting 2021 is de paragraaf Lokale
Heffingen, waarin de kaders voor de belastingsoorten binnen de gemeente Het Hogeland
zijn voorgelegd. De voorstellen van de paragraaf Lokale Heffingen zijn uitgewerkt in de
voorliggende belastingverordeningen. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
 Voor alle belastingen, rechten en leges (met uitzondering van de Rijksleges) wordt
een inflatiecorrectie toegepast van 1,5%. Uitgezonderd hierop zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing;
 Voor de OZB is een extra opbrengst geraamd van 7,5% (conform de Bouwstenennotitie);
 Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkend tarief;
 Voor de afvalstoffenheffing vindt er een mutatie plaats ten opzichte van de paragraaf.
Naast het vaste deel is voor het variabel deel een kwijtschelding voor minima van
€ 115,00 mogelijk. De afvalstoffenheffing wordt hierdoor met € 8,05 per huishouden
verhoogd.
In 2021 gunt de gemeente de huidige papierinzamelaars 54 euro per ton, voor al het
papier wat ná de eerste 1000kg wordt ingezameld in één container. Voor al het papier
wat middels kraakperswagens wordt ingezameld ontvangen de huidige inzamelaars
36 euro per ton, dit is de garantieprijs die gemiddeld in 2020 werd gehanteerd.
Aan de hand van de wijziging in de garantieprijs voor oud papier zullen er
verenigingen zijn die hun inzamelmethoden moeten of willen aanpassen om
efficiënter te werken. De gemeente gaat deze verenigingen hierbij helpen. Samen
met de verenigingen en met Omrin zal per situatie gekeken worden welke
inzamelmethode het meest geschikt is. Hierdoor stijgt de afvalstoffenheffing met
€ 11,46 per huishouden.
 De hertaxatie van de WOZ-objecten is nagenoeg afgerond. De extra verhoging OZB
(1%) die het college voor ogen had (minder uren toerekenen aan de
afvalstoffenheffing)
is
door
een
aangenomen
amendement
in
de
begrotingsvergadering teruggedraaid.
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Hiermee worden de verordeningen en tarieven voor het belastingjaar 2021 vastgesteld.
Ieder jaar heeft de gemeente de mogelijkheid om de belastingverordeningen en tarieven
opnieuw vast te stellen. De verordening lijkbezorgingsrechten en toeristenbelasting worden
niet ter vaststelling aangeboden. De lijkbezorgingsrechten is op 17 juni jl. geharmoniseerd
vastgesteld en het tarief van de toeristenbelasting geldt voor 5 jaar.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Wij stellen u voor de bijgaande verordeningen en tarieven 2021 overeenkomstig vast te
stellen
- Verordening onroerendezaakbelasting 2021
- Verordening roerende zaakbelasting 2021
- Verordening rioolheffing 2021
- Verordening forensenbelasting 2021;
- Verordening marktgelden 2021;
- Verordening leges inclusief bijbehorende tarieventabel 2021;
- Verordening afvalstoffenheffing 2021 en de tarieventabel 2021;
3. Inleiding
In de vergadering van 11 november 2020 heeft u de programmabegroting 2021 vastgesteld.
De paragraaf Lokale Heffingen maakt deel uit van de programmabegroting 2021. Hierin zijn
ook de uitgangspunten voor de tarieven voor het belastingjaar 2021 opgenomen.
Onroerende Zaakbelasting
De herwaardering is nagenoeg afgerond. De definitieve waardeontwikkeling is bekend en de
tarieven zijn op basis hiervan opnieuw berekend. Tevens is rekening gehouden met het
aangenomen amendement wat leidt tot het terugdraaien van 1% extra OZB-verhoging.
WOZ-waardeontwikkeling en tariefontwikkeling
Het definitieve OZB-tarief wordt bepaald op basis van de meest actuele WOZ-waarden aan
het einde van het jaar. Indien deze waarden gaan afwijken kan dit gevolgen hebben op de
wijziging van het OZB-tarief. Bij deze WOZ-waarden worden de ontwikkelingen van de grote
objecten niet betrokken.
Het tarief wordt bepaald op basis van de verwachte opbrengst (inclusief inflatiecorrectie en
exclusief areaaluitbreiding) en de nieuwe waarden naar prijspeil 1 januari 2020 (waarde
peildatum). Hiermee wordt met de waardeontwikkeling rekening gehouden in de bepaling
van het definitieve tarief.
Een waardestijging leidt in vrijwel alle gevallen tot een lager tarief, echter met inachtneming
van de uitgangspunten die de gemeente hanteert met betrekking tot de jaarlijkse
inflatiecorrectie en in onderhavig geval de bouwstenennotitie.
De OZB-tarieven voor 2021 met bijbehorende procentuele ontwikkelingen zijn als volgt:
Tarief
Woningen Eigenaar
Niet-woningen eigenaar
Niet-woningen gebruiker

2020
0,1714%
0,4326%
0,3483%

2021
0,1906%
0,4684%
0,3743%

Ontwikkeling
+ 11,20%
+ 8,28%
+ 7,46%

Bovenstaande tarieven zijn herrekend met inbegrip van het aangenomen amendement
omtrent het terugdraaien van een extra verhoging van de OZB-opbrengst met 1%. Het OZBtarief voor woningen en niet-woningen daalt hierdoor ten opzichte van het overzicht in de
paragraaf lokale heffingen programmabegroting 2021.
Afvalstoffenheffing
Per 2021 wordt afval op een nieuwe manier ingezameld. Vorig jaar werd het huisvuil nog
ingezameld volgens de systemen uit de vier voormalige gemeenten. De tarieven en wijze van
inzameling zijn nu geharmoniseerd.
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Voor al het papier wat middels kraakperswagens wordt ingezameld ontvangen de huidige
inzamelaars 36 euro per ton, dit is de garantieprijs die gemiddeld in 2020 werd gehanteerd.
Vanuit het coalitieakkoord zijn de volgende uitgangspunten voor het nieuwe afvalbeleid:
1. Eén systeem voor de afvalinzameling en verrekening;
2. Het creëren van bewustwording bij burgers en ondernemers;
3. Het terugdringen van het aantal kilo’s restafval per huishouden;
4. Optimale balans tussen afvalscheiding en kostenbeheersing
De tarieven voor 2021 zijn als volgt:
1. Laagbouw:
a. Tarief vastrecht
b. Variabel tarief per kilo
c. Variabel tarief per lediging
2. Hoogbouw:
a. Tarief vastrecht
b. Variabel tarief per klik/zak
c. Vast tarief zonder toegangssysteem
3. Extra container:
a. Zowel rest als GFT:
4. Grof huishoudelijk- en grof tuinafval
a. Eerste m3:
b. Elke volgende m3:

€ 167,67
€ 0,26 (restafval)
€ 2,00 (restafval)
€ 167,67
€ 2,00 (restafval)
€ 271,67
€ 65,00 per container per jaar
€ 45,00
€ 35,00

Rioolheffing
De rioolheffing wordt verlaagd (Uitgangspunt voor de rioolheffing is een kostendekkend
tarief. Voor 2021 is het tarief lager bepaald dat benodigd is voor kostendekkendheid. Het
verschil wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve riolering).
Het tarief voor 2021 is als volgt:
Tarief Eigenaren:
Tarief Garageboxen:

€ 230,-€ 76,67

Forensenbelasting
Het bedrag van de aanslag forensenbelasting betreft een vast tarief. De opbrengst van de
forensenbelasting is bestemd voor de algemene middelen. Het aantal woningen dat als
tweede woning wordt gebruikt wisselt jaarlijks. Het wel of niet kunnen opleggen van een
aanslag is immers mede afhankelijk van of bewoners zich in de Basisregistratie Personen
hebben laten inschrijven. Daarom fluctueren ook de jaarlijkse opbrengsten.
Het tarief forensenbelasting bedraagt € 964,25 (was € 950,00).
Toeristenbelasting
In Het Hogeland is in het totale grondgebied de toeristenbelasting ingevoerd per 1 januari
2020.
Tarief voor 5 jaar vaststellen
Het is gebruikelijk om jaarlijks de inflatie toe te passen op de belastingen. Voorgesteld wordt
om dit voor de toeristenbelasting niet te doen. Inflatie berekenen houdt voor de ondernemers
in dat zij jaarlijks kosten moeten maken om hun informatiemateriaal hierop aan te passen.
Denk aan de website, maar ook folders en informatiepakketten. Voorgesteld wordt om eens
per 5 jaar de inflatie door te berekenen in het tarief zodat de ondernemers 1 keer in de 5 jaar
hun informatie hoeven aan te passen.
De gemeente hanteert een gedifferentieerd tarief. De toeristenbelasting wordt geheven naar
een tarief per persoon per overnachting. De tarieven voor 2021 zijn € 1,00 voor een
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overnachting op een camping en € 1,50 voor een overnachting in andere gelegenheden
(hotels, pensions, B&B, etc.).
Lijkbezorgingsrechten
De geharmoniseerde Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020 is op 17 juni vastgesteld. Voor
2021 blijven de tarieven hetzelfde en wordt de verordening niet opnieuw vastgesteld.
Marktgelden
Er is gewerkt aan de harmonisatie van marktgelden. Daarom wordt er een nieuwe
marktverordening en tarieven vastgesteld. In de verordening wordt met betrekking tot de
markttarieven een tarief van € 0,89 per m1 gehanteerd. Voor de harmonisatie van de
marktgelden is gekeken naar de tarieven van de 4 voormalige gemeenten. Daarvan is het
gemiddelde per strekkende meter (m1) genomen: € 1,29. Dat is het bedrag waar we naartoe
moeten groeien. Om te komen tot dit uniforme tarief moet er dus een behoorlijke sprong
worden gemaakt. Die sprong van de huidige tarieven naar dit nieuwe tarief is echter (te) groot.
Voorgesteld wordt om naar dit tarief toe te groeien in een periode van 4 jaar. Voor 2021
betekent dit dat we een tarief van € 0,89 per m1 hanteren. In de daaropvolgende jaren zullen
de tarieven langzaam worden verhoogd naar het gemiddelde tarief van € 1,29 op de volgende
manier:
2021: € 0,89
2022: € 1,05
2023: € 1,18
2024: € 1,29
Leges
Retributies aangeduid als Leges (rechten die hun grondslag vinden in artikel 229 van de
Gemeentewet) worden geheven voor door de gemeente verstrekte diensten.
Deze diensten staan beschreven in de tarieventabel die bij de verordening hoort. Diensten
kunnen verschillend van aard zijn, zoals een aanvraag voor een (bouw-)beschikking c.q.
vergunning of het verstrekken van afschriften en documenten (paspoorten en rijbewijzen).
De tarieven van de Legesverordening zijn standaard geïndexeerd met 1,50% (behoudens
wettelijke en ‘praktische' tarieven, zoals liggeld in de haven). De legestarieven zijn zoveel
mogelijk afgerond op € 0,05. Wettelijke tarieven ronden wij naar beneden af op veelvouden
van € 0,05. Het college is bevoegd om wettelijke tarieven, die na vaststelling van de
verordening alsnog wijzigen, door te voeren in de tarieventabel. De verordening en
tarieventabel is vooral redactioneel gewijzigd.
Reisdocumenten
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven bekendgemaakt
die in 2021 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. De nieuwe
maximumtarieven zijn geïndexeerd met 2,1%. De tarieven voor de Nederlandse
identiteitskaart zijn extra verhoogd vanwege de introductie van de e-functionaliteit op de
Nederlandse Identiteitskaart. Deze e-functionaliteit is noodzakelijk voor het kunnen inloggen
met een hoog beveiligingsniveau (EIDAS).
Rijbewijzen
Het maximumtarief voor een rijbewijs bedraagt vanaf 1 januari 2021 € 41,00 (was € 40,65).
Dat heeft de Dienst Wegverkeer (RDW) bekendgemaakt. Deze tarieven zijn in concept, omdat
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hierop nog een formeel akkoord moet
geven.
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Ten behoeve van de hanteerbaarheid aan de balie van Burgerzaken zijn de tarieven voor
reisdocumenten en rijbewijzen naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Doel en effect is dat gemeentelijke belastingen in 2021 worden geheven op basis van de
verordeningen die door de raad als hiertoe bevoegd orgaan zijn vastgesteld.

5. Financiële aspecten en wijze van dekking
De tariefontwikkeling is gebaseerd op de vastgestelde richtlijnen en uitgangspunten van de
begroting 2021. De tarieven worden verhoogd met een inflatiepercentage van 1,5 %. Als
uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten) en rioolheffing geldt 100 % kostendekkendheid.
In de begroting zijn in afwachting van het besluit van uw raad de verhogingen als stelpost
opgenomen. Met het instemmen van de belastingverordeningen kunnen deze middelen
functioneel geraamd worden op de betreffende posten. Wij stellen u voor om de begroting
conform onderstaande wijziging aan te passen.
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Begrotingswijziging 2021002
Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: 'Vaststelling belastingverordeningen'
Mutaties op begroting
str/
Actuele
Mutatie
Mutatie Saldo na
(bedragen x € 1.000)
inc begroting op lasten op baten wijziging
Progr.
Taakveld
3 Economie en werkgelegendheid
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuurStr
308
0
307
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Str
315
0
314
4 Leefbaarheid en voorzieningen
4.2 Onderwijshuisvesting
Str
3.153
0
3.153
5.2 Sportaccommodaties
Str
2.871
7
2.864
5.6 Media
Str
961
2
960
5 Sociaal domein en volksgezondheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Str
4.816
1
4.815
6.3 Inkomensregelingen
Str
4.666
116
4.782
6 RO, Wonen & Duurzaamheid
7.3 Afval
Str
-1.980
116
-2.096
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Str
114
11
103
8.3 Wonen en bouwen
Str
1.809
20
1.789
7 Burger & Bestuur
0.02 Burgerzaken
Str
826
10
816
8 Bedrijfsvoering
0.03 Beheer overige gebouwen enStr
gronden 297
3
294
0.04 Overhead
Str
26.982
1
26.981
AD Algemene dekkingsmiddelen
0.061 OZB woningen
Str
-6.594
634
-7.228
0.062 OZB niet-woningen
Str
-14.780
1.593
-16.373
0.064 Belastingen overig
Str
325
3
322
0.080 Overige baten en lasten
Str
-1.804
-2.287
483
Totaal mutaties
116
116

Mutaties op reserves en voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
Reserves

Stand
voor
wijziging

Toevoeging

Ont- Saldo na
trekking wijziging

Voorziening

Mutaties op Investeringen (bedragen x € 1.000)
Investering

Stand
voor
Mutatie
Mutatie Saldo na
wijziging op lasten op baten wijziging

Begrote stand Algemene Reserve
(bedragen x € 1.000)
Begrote saldo Algemene reserve 1-1-2021
- geraamde toevoegingen
- geraamde onttrekkingen
- geraamde toevoeging voor resultaat
Saldo Algemene reserve 31-12-2021

6.205
2.005
-1.293
502
7.419

6. Vervolgtraject
6.1 Uitvoering/Tijdspad
Na vaststelling worden belastingverordeningen gepubliceerd in het Elektronisch
Gemeenteblad en ter inzage gelegd. De verordeningen worden opgenomen in de
regelingenbank op de gemeentelijke website en zijn per 2021 van kracht.
6.2 Communicatie
Bekendmaking vindt plaats via het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend wordt een
verwijzing daarnaar geplaatst in de diverse lokale kranten.
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Winsum, 24 november 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding

Bijlagen:
- Verordening onroerende zaakbelasting 2021
- Verordening roerende zaakbelasting 2021
- Verordening rioolheffing 2021
- Verordening forensenbelasting 2021
- Verordening marktgelden 2021;
- Verordening leges inclusief bijbehorende tarieventabel 2021
- Verordening afvalstoffenheffing 2021 en de tarieventabel 2021;
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