Raadsvoorstel
Onderwerp:
Belastingverordeningen 2021

portefeuillehouder: Bob Vostermans
datum vergadering: 14 december 2020
zaaknummer: 0889231194

Samenvatting
Jaarlijks stelt uw raad in december de (gewijzigde) belastingverordeningen en de bijbehorende tarieven
voor het volgend jaar vast. De oude belastingverordeningen worden dan ingetrokken.

Voorstel
Intrekken van de volgende belastingverordeningen en bijbehorende tarieven:
 Verordening ozb Beesel 2020
 Verordening rioolheffing Beesel 2020
 Verordening reinigingsheffingen Beesel 2020
 Verordening toeristenbelasting Beesel 2020
 Verordening hondenbelasting Beesel 2020
 Legesverordening Beesel 2020
Vaststellen van de volgende gewijzigde belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het
belastingjaar 2021:
 Verordening ozb Beesel 2021
 Verordening rioolheffing Beesel 2021
 Verordening reinigingsheffingen Beesel 2021
 Verordening toeristenbelasting Beesel 2021
 Verordening hondenbelasting Beesel 2021
 Legesverordening Beesel 2021
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Toelichting raadsvoorstel
1. Aanleiding
Jaarlijks stellen we in december de belastingverordeningen en de bijbehorende tarieven voor het volgend
jaar vast. Voor het jaar 2020 hebben we al onze belastingverordeningen uitvoerig laten screenen door
een extern bureau. Na afstemming met zowel ons team Juridische Zaken als met BsGW, bleek dat deze
verordeningen inhoudelijk nog steeds actueel en juridisch juist zijn. De aanpassingen die we voor 2021
doorvoeren hebben dan ook uitsluitend betrekking op tarifering of uitvoeringsbepalingen.

2. Doelstelling
Doel is het vaststellen van de belastingverordeningen en de bijbehorende tarieven per belastingjaar 2021
en het intrekken van de oude belastingverordeningen.

3. Uitgangssituatie
N.v.t.

4. Rol gemeente
De gemeente heeft op grond van de artikelen 216 tot en met 229 van de Gemeentewet de mogelijkheid
om gemeentelijke belastingen in stellen en vervolgens te heffen.

5. Toelichting
Bij het aanpassen van de belastingverordeningen houden we rekening met wettelijke, bedrijfsmatige en
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast formaliseren we middels deze verordeningen tevens de
belastingtarieven die we in de begroting 2021 hebben opgenomen.
Hieronder geven we per verordening aan welke wijzigingen we hebben doorgevoerd. Tevens geldt voor
alle voorliggende verordeningen dat we, op verzoek van BsGW, een wijziging hebben doorgevoerd in de
artikelen met betrekking tot het automatisch incasseren van betaaltermijnen. Met deze wijziging wordt het
nu voor alle aanslagopleggingen mogelijk om via automatische incasso te betalen. Daarnaast hebben we,
eveneens op verzoek van BsGW, de minimumgrens van € 5,00 opgenomen voor het opleggen van een
aanslag. Beneden dit bedrag is het voor BsGW niet efficiënt om een aanslag op te leggen.
Verordening onroerende zaakbelasting
Met het vaststellen van de begroting 2021 heeft de Raad ingestemd met de totale ozb opbrengsten voor
2021. Hierbij heeft zij het principebesluit genomen om deze ozb opbrengsten met 3% te verhogen ten
opzichte van 2020.
Om het tarief voor deze ozb te bepalen, ontvangen we elk jaar medio november van BsGW de WOZwaarden voor het komend belastingjaar. Bij het opstellen van de begroting 2021 waren deze WOZwaarden nog niet bekend. Inmiddels hebben we deze wel ontvangen en kunnen we de definitieve ozbtarieven berekenen door de totale ozb opbrengst te delen door de WOZ-waarden. De tarieven hebben we
in onderstaande tabel opgenomen:
Ozb eigendom woning
Ozb eigendom niet-woning
Ozb gebruik niet-woning

2020
0,1751%
0,3365%
0,2736%

2021 begroting
0,1804%
0,3466%
0,2818%

2021 definitief
0,1686%
0,3618%
0,2928%

Ten aanzien van de woningen valt de WOZ-waarde hoger uit dan de waarde in 2020. Hierdoor valt het
definitieve tarief voor woningen in 2021 lager uit dan in 2020.
Bij de niet-woningen is er een tegenovergesteld effect: hierbij valt de WOZ-waarde lager uit dan in 2020,
waardoor het ozb-tarief stijgt ten opzichte van 2020.

Pagina 2 van 4

Verordening rioolheffing
Bij de vaststelling van de begroting 2020-2023 op 7 november 2019 heeft de raad ingestemd met een
gefaseerde teruggave van de in het verleden teveel in rekening gebrachte rioolheffing. Voor 2021
betekent dit een teruggaaf van € 60, waardoor het tarief rioolheffing in 2021 uit komt op €102,00.
Verordening reinigingsheffingen
Conform de begroting 2021 verhogen we de tarieven voor het vastrecht naar € 109,00. Tevens verhogen
we de tarieven voor de inzameling van restafval. Per abuis hebben we bij het opstellen van de begroting
de tarieven voor restafval bij de ondergrondse containers niet verhoogd. Dit hebben we in de
voorliggende verordening alsnog gedaan. .
Verordening toeristenbelasting
Vanaf 2020 hebben we een tariefdifferentiatie doorgevoerd in de toeristenbelasting, waarbij er voor de
campings een lager tarief wordt gehanteerd dan voor de overige R&T ondernemers. In 2021 handhaven
we de voorziene stijging van het tarief naar € 1,50 voor overige R&T ondernemers en € 1,00 voor
campings, zoals ook in de begroting van 2020 is aangegeven.
Verordening hondenbelasting
Buiten de aanpassing met betrekking tot de automatische incasso, hebben we hier geen verdere
aanpassingen in gedaan.
Legesverordening
In 2013 hebben we de kostendekkendheid van de leges onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek
heeft de raad besloten om:
 Bij de tarieven waarbij een wettelijk maximum geldt, het wettelijk maximum te hanteren;
 De overige tarieven in Titel 1* waarbij geen wettelijk maximum geldt, jaarlijks te indexeren met de
prijsmutatie overheidsconsumptie, onderdeel lonen en salarissen. Deze index is voor 2021
1,50%. De tarieven in Titel 2** en 3*** indexeren we niet.
Deze uitgangspunten hebben we verwerkt in de legesverordening.
* Titel 1: Algemene dienstverlening (oa paspoorten, burgerlijke stand)
** Titel 2: Dienstverlening fysieke leefomgeving (o.a. omgevingsvergunning)
*** Titel 3: Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn fysieke leefomgeving (o.a. horeca, winkeltijdenwet)
We zijn gestart met een kostendekkendheidsonderzoek van onze heffingen en leges. We verwachten dit
onderzoek in de eerste helft van 2021 af te ronden, zodat we de uitkomsten hiervan kunnen verwerken in
de belastingverordeningen 2022.
Daarnaast voert de organisatie momenteel een onderzoek uit naar de manier waarop wij in de komende
jaren de huwelijksvoltrekkingen willen vormgeven. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de hoogte van
de leges. We verwachten dit onderzoek uiterlijk in januari af te ronden, waardoor we de (gewijzigde)
leges niet in de voorliggende legesverordening hebben kunnen opnemen. Om die reden hebben we in de
legesverordening opgenomen dat het college de leges voor huwelijken mag vaststellen. Op deze manier
hoeven we niet in maart opnieuw de gewijzigde legesverordening door uw raad vast te laten stellen, maar
kunnen we, direct na afronding van het onderzoek, de gewijzigde manier van werken (en dus ook de
gewijzigde tarieven) in laten gaan. Overigens zullen de wijzigingen meer inhoudelijk van aard zijn (op
andere locaties en tijdstippen trouwen) en zijn de gevolgen voor de tarieven gering.
Tot slot hebben we de legestarieven voor naturalisatie toegevoegd aan onze legesverordening. Deze,
landelijk vastgestelde, tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Rijk, net zoals de tarieven voor
paspoorten en rijbewijzen. Vanuit service-oogpunt richting onze burger, hebben we deze tarieven vanaf
2021 ook aan onze legesverordening toegevoegd.
Verder hebben zich in de legesverordening geen inhoudelijke wijzigingen voorgedaan.
a.

Financieel
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De financiële gevolgen van de belastingverordeningen en gewijzigde tarieven hebben we
verwerkt in de begroting 2021.
b.

Juridisch
De verordeningen hebben we afgestemd met ons team AJZ en met BsGW.

c.

Risico’s

6. Visie Blij in Beesel
Nvt

7. Toegankelijkheid
Nvt

8. Duurzaamheid
Nvt

Bijlagen
1. Verordening ozb Beesel 2021
2. Verordening rioolheffing Beesel 2021
3. Verordening reinigingsheffingen Beesel 2021
4. Verordening toeristenbelasting Beesel 2021
5. Verordening hondenbelasting Beesel 2021
6. Legesverordening Beesel 2021
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