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Belastingverordening en -tarieven 2023
30 november 2022
Agendapunt: 9
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Rita Smedinga (r.smedinga@hethogeland.nl)
Corry Veltman (c.veltman@hethogeland.nl)
Zaaknummer: Z.HHL.068224
houder(s):
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1. Samenvatting
Op 9 november 2022 heeft u de programmabegroting 2023 Het Hogeland vastgesteld. Een
onderdeel van de programmabegroting 2023 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) is een
extra opbrengst geraamd op basis van een tariefstijging van 4,9%. Uitgezonderd
hierop zijn de afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden en de toeristenbelasting;
• Voor de rioolheffing wordt uitgegaan van 86% kostendekkendheid; Het verschil
wordt gedekt uit de voorziening rioolheffing. De tarieven worden niet verhoogd.
Hiermee worden de verordeningen en tarieven voor het belastingjaar 2023 vastgesteld.
Ieder jaar heeft de gemeente de mogelijkheid om de belastingverordeningen en tarieven
opnieuw vast te stellen. De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt
aangeboden omdat er een wijziging is in de extra toegestane financiële middelen. De
verordening toeristenbelasting worden niet ter vaststelling aangeboden.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Wij stellen u voor de bijgaande verordeningen en tarieven 2023 overeenkomstig vast te
stellen:
- De verordening Forensenbelasting 2023
- De Legesverordening inclusief bijbehorende tarieventabel 2023
- De verordening Lijkbezorgingsrechten 2023
- De verordening Marktgelden 2023
- De verordening Onroerendezaakbelasting 2023
- De verordening Roerende zaakbelasting 2023
- De verordening Rioolheffing 2023
- De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Het Hogeland 2023
- De verordening Afvalstoffenheffing 2023 inclusief tarieventabel (wordt apart
aangeleverd, conform bijgevoegd memo.
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3. Inleiding
In de vergadering van 14 december 2022 gaat u bovengenoemde verordeningen
vaststellen. De paragraaf Lokale Heffingen maakt deel uit van de programmabegroting
2023. Hierin zijn ook de uitgangspunten voor de tarieven voor het belastingjaar 2023
opgenomen.
Onroerende Zaakbelasting
Op de opbrengsten van de OZB voor woningen en niet woningen wordt de inflatiecorrectie
van 4,9% toegepast.
De OZB-tarieven 2023 zijn als volgt:
Woningen eigenaar: 0,1514%
Niet-woningen eigenaar: 0,4815%
Niet-woningen gebruiker: 0,3896%
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 2022 (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.
Rioolheffing
De tarieven voor 2023 zijn als volgt:
Tarief Eigenaren:
Tarief Garageboxen:

€ 210,00
€ 70,00

Lijkbezorgingsrechten
De tarieven zullen met 4,9% worden verhoogd.
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 € 1.027,71 (was € 981,61).
Toeristenbelasting
Sinds 2020 geldt in Het Hogeland voor het totale grondgebied de toeristenbelasting.
Deze wordt maar eens in de vijf jaar herzien, en dus hoeft u die betreffende verordening dit
jaar niet opnieuw vast te stellen
Marktgelden
In 2021 is besloten om tot een uniform tarief te komen. Dit wordt verspreid over een periode
van 4 jaar (Het gemiddelde per strekkende meter (m1) zou € 1,29 moeten worden).
Sinds 2022 (€ 1,05) en volgende jaren worden de tarieven langzaam verhoogd naar het
gemiddelde tarief op de volgende manier:
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.
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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 4,9% (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 redactioneel gewijzigd.
Reisdocumenten
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de voorlopige maximumtarieven
bekendgemaakt die in 2023 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. De
verwachting is dat deze ook definitief worden.
Rijbewijzen
Het maximumtarief voor een rijbewijs is ook voorlopig bekendgemaakt.
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.
Kwijtschelding
Er vindt een wijziging plaats (verhoogd met € 2.000,-) in de extra toegestane financiële
middelen.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Doel en effect is dat gemeentelijke belastingen in 2023 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 2023. De tarieven worden verhoogd met een inflatiepercentage van 4,9%. Als
uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt
100% kostendekkendheid.
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 2023 van kracht.
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6.2 Communicatie
Bekendmaking vindt plaats via het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend wordt een
verwijzing daarnaar geplaatst in de diverse lokale kranten.
Winsum, 22 november 2022
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding

Bijlagen:
- De verordening Forensenbelasting 2023
- De Legesverordening inclusief bijbehorende tarieventabel 2023
- De verordening Lijkbezorgingsrechten 2023
- De verordening Marktgelden 2023
- De verordening Onroerendezaakbelasting 2023
- De verordening Roerende zaakbelasting 2023
- De verordening Rioolheffing 2023
- De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Het Hogeland 2023
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