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Aan de Raad.

Onderwerp
Belastingmaatregelen 2020
Advies
Geadviseerd wordt vast te stellen:
1. De verordening Afvalstoffenheffing 2020
2. De verordening Forensenbelasting 2020
3. De Legesverordening 2020
4. De verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
5. De verordening Marktgelden 2020
6. De verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
7. De verordening Precariobelasting 2020
8. De verordening Rioolheffing 2020
9. De verordening Toeristenbelasting 2020
Inleiding
Wij stellen de volgende belastingmaatregelen voor. Deze treden op 1 januari 2020 in werking.
De hoogte van de leges is conform de vastgestelde programmabegroting 2020. Wij stellen u
voor om de tarieven voor 2020 vast te stellen.
Beoogd effect
Actualiseren belastingtarieven voor 2020.
Argumenten
De verordening Afvalstoffenheffing 2020
1.1 De tarieven zijn verhoogd.
De kosten voor de afvalinzameling zijn sterk gestegen.
1.2 De burgers worden niet meteen met het verschil belast.
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is dat dat de kosten 100% gedekt moeten worden
door de tarieven. De tarieven zouden daarom flink moeten stijgen. Daarom is er voor
gekozen om de tarieven in 3 stappen (2020 tot en met 2022) naar 100% kostendekking te
laten stijgen. Ons tarief 2020 blijft daarmee ook in de buurt van het tarief in Uden
(harmonisatie). We ontvangen in 2020 en in 2021 minder afvalstoffenheffing. In 2020 wordt
onderzocht of een kostenbesparing mogelijk is, waardoor de stijging vanaf 2021 mogelijk
beperkt kan worden.
1.3 Artikel 11 Nadere regels door het college vervallen.
De VNG raadt aan artikel 11 te laten vervallen. Dit was in de modelverordening niet
duidelijk. Wij laten daarom het artikel vervallen. De artikelen hierna zijn vernummerd.
2.De verordening Forensenbelasting 2020
2.1 Artikel 9 is in de verordening Forensenbelasting toegevoegd (geen kwijtschelding).
Wij hebben artikel 9 toegevoegd, zodat het klopt met wat we in de praktijk doen. De
artikelen hierna zijn vernummerd.

3.De legesverordening 2020
3.1 De tarieven in de legesverordening worden aangepast volgens gebruikelijke afspraken
We hebben een aantal redenen om de tarieven aan te passen:
 De jaarlijks gebruikelijke verhoging van de leges met het inflatiepercentage voor
2020 van 1,5%
 De tarieven voor reisdocumenten zijn aangepast aan de wettelijke tarieven die het
ministerie van Binnenlandse zaken heeft doorgegeven.
 De tarieven voor rijbewijzen zijn nog niet bekend.
 Overige vervallen, verplaatste of toegevoegde artikelen
De wijzigingen staan artikelsgewijs opgenomen in bijlage 10.
4. De verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
4.1 Omdat u de “ Notitie kostendekkendheid 2018”heeft vastgesteld, zullen wij de tarieven in 3
jaar verhogen naar 100% kostendekkenheid.
Voor 2020 worden de tarieven verhoogd met 8,65 % en met het inflatiepercentage van 1,5 %
4.2 Artikel 1.3 tekstuele aanpassing, omdat er nu ook urnen in een graf geplaatst kunnen
worden.
4.3 Artikel 1.6 tekstuele aanpassing, omdat er nu ook urnen in een graf geplaatst kunnen
worden.
4.4 Artikel 1.7 tekstuele aanpassing, omdat er nu ook urnen in een graf geplaatst kunnen
worden.
4.5 Hoofstuk 6 Grafbedekking vervallen (plaatsen van een gedenkteken op een graf).
Het plaatsen van een gedenkteken wordt niet door de gemeente gedaan. Dit doet de
steenhouwer altijd..
5.De verordening Marktgelden 2020
5.1 Wij houden met inflatie van 1,5% rekening.
5.2 Artikel 6 Nadere regels door het college vervallen .
5.3 De VNG raadt aan artikel 6 te laten vervallen. Dit was in de modelverordening niet duidelijk.
Wij laten daarom het artikel vervallen. De artikelen hierna zijn vernummerd
6. De verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
6.1 In de begroting is bepaald dat de OZB-opbrengst met gemiddeld 3% stijgt.
Aan de hand van de waardeontwikkeling van de WOZ-objecten in Landerd is de totale
WOZ-waarde voor woningen en niet-woningen bepaald. De totale waardestijging
(waardepeildatum 1 januari 2019) voor niet-woningen is 2% en voor woningen is er een
stijging van 9,4 %.
Het tarief wordt bepaald door middel van een percentage van de WOZ-waarde (de
heffingsmaatstaf).
In bijlage 10 staan de percentages voor 2020.
7. De verordening Precariobelasting 2020
7.1 Wij houden met inflatie van 1,5% rekening.
7.2 Artikel 11 Nadere regels door het college vervallen .
De VNG raadt aan artikel 11 te laten vervallen. Dit was in de modelverordening niet
duidelijk. Wij laten daarom het artikel vervallen. De artikelen hierna zijn vernummerd
8. De verordening Rioolheffing 2020
8.1 De tarieven voor de rioolheffing worden verhoogd met 4,3%
De stijging is iets hoger dan in het VGRP is opgenomen. De oorzaak is iets achterblijvende
inkomsten. Dit wordt gedekt door te beschikken over de reserve Rioolheffing en een kleine
extra stijging van de tarieven. Hierdoor blijft er voldoende geld beschikbaar voor de uitgaven
uit de voorziening rioolheffing.
8.2 Artikel 11 Nadere regels door het college vervallen .

De VNG raadt aan artikel 11 te laten vervallen. Dit was in de modelverordening niet duidelijk.
Wij laten daarom het artikel vervallen. De artikelen hierna zijn vernummerd.
9. De verordening Toeristenbelasting 2020
9.1 Artikel 16 Aangifteplicht is toegevoegd in de verordening Toeristenbelasting
Wij hebben artikel 16 toegevoegd, zodat het klopt met wat we in de praktijk doen. De
artikelen hierna zijn vernummerd.
Kanttekeningen
3.1 Het is nog niet bekend wat de tarieven zijn voor rijbewijzen.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze tarieven nog niet vastgesteld.
Als de tarieven wijzigen, is het college volgens de legesverordening bevoegd om deze
tarieven vast te stellen.
Financiën
De financiële gevolgen van de aanpassingen van de verordeningen zijn in de begroting 2020
verwerkt.
Afstemming gemeente Uden
Bij de provincie hebben wij geïnformeerd of de verordeningen afgestemd moeten worden. Dat
hoeft niet De reden hiervoor is dat in het afstemmingsprotocol artikel 5 procedures lid l vermeld
staat dat belastingverordeningen die strekken tot het kostendekkend maken of houden van
rechten en het trendmatig verhogen van tarieven uitgezonderd zijn van de zware procedure
Communicatie
Na het vaststellen van de tarieven door de Raad een en ander bekendmaken via de
gemeentepagina en via de website van de gemeente Landerd en overheid.nl.
Uitvoering
In werking treden van de belastingverordeningen op 1 januari 2020.
Bijlage(n)
1 Verordening Afvalstoffenheffing 2020
2 Verordening Forensenbelasting 2020
3 Legesverordening 2020
4 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
5 Verordening Marktgelden 2020
6 Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
7 Verordening Precariobelasting 2020
8 Verordening Rioolheffing 2020
9 Verordening Toeristenbelasting 2020
10 Wijzigingen Legesverordening 2020 en Onroerende-zaakbelastingen 2020
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