Raadsnota
Raadsvergadering de dato 10 november 2020
Onderwerp: Tarievenbesluiten voor het jaar 2021
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
In de meerjarenbegroting 2021-2024 is rekening gehouden met de financiële effecten van de
volgende belastingmaatregelen voor het planjaar 2021, waartoe uw raad al in een eerder stadium
heeft besloten:




Verhoging van de opbrengsten uit de Onroerende-zaakbelastingen met 3%;
Indexering van het tarief van de rioolheffing met 1,5%;
Verhoging van het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen tot het wettelijk
toegestane maximumbedrag en indexering van de tarieven van de hondenbelasting, de leges en
de precariobelasting met 1,5%. Hiervoor is een taakstelling van € 8.000,- opgenomen.

Voor de volledigheid merken wij op dat de tarieven van de parkeerbelasting, toeristenbelasting,
vermakelijkhedenretributie, reclamebelasting, afvalstoffenheffing (per perceel), begrafenisrechten
en de marktgelden niet wijzigen ten opzichte van 2020.
Daarnaast doen wij uw raad een aantal voorstellen die leiden tot aanpassingen in de legestabel en
de precariobelastingtabel. Deze wijzigingen hebben betrekking op omgevingsvergunningen (leges),
huwelijken (leges) en de organisatie van markten en evenementen (precariobelasting).
Voorstel.
Wij adviseren uw raad in te stemmen met de aanpassingen van de diverse gemeentelijke
(belasting)verordeningen voor het jaar 2021.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Jaarlijks worden bij de begrotingsbehandeling de gemeentelijke (belasting)verordeningen
geactualiseerd voor het nieuwe begrotingsjaar.
3. Relatie met bestaand beleid
Naast de redactionele wijzigingen, worden de (belasting)verordeningen voor het nieuwe
begrotingsjaar geactualiseerd op basis van vastgesteld beleid.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Nieuw gewenst beleid wordt separaat in deze nota aan uw raad voorgelegd.
5. Samenwerking
N.v.t.
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6. Aanbestedingen
N.v.t.
7. Duurzaamheid
N.v.t.
8. Financiën
N.v.t.
9. Communicatie
N.v.t.
10. Afwegingen en Advies
Tarieven Onroerende-zaakbelastingen.
De heffingsgrondslag van de Onroerende-zaakbelastingen is de waarde in het economisch verkeer.
Die waarde wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor het belastingjaar 2021 is de peildatum 1-1-2020.
Rekening houdende met de waardecorrecties als gevolg van areaaluitbreiding en bezwaar/beroep is
de marktontwikkeling tussen de peildata 1-1-2019 en 1-1-2020 voor woningen afgerond +7%. Bij de
niet-woningen is dat percentage afgerond -7%. Verwijzend naar deze waardeontwikkeling en het
raadsbesluit dat de opbrengsten in 2021 stijgen met 3%, bedragen de tarieven voor 2021:
Woning:
Eigenarentarief
Niet-woning:
Eigenarentarief
Gebruikerstarief

0,1552 % (was 0,1613%)
0,4584 % (was 0,4159%)
0,3669 % (was 0,3329%)

Tarief rioolheffing.
Het tarief voor het gebruik van het gemeentelijk rioleringsstelsel wordt conform raadsbesluit van
2 oktober 2017 jaarlijks vanaf het planjaar 2019 geïndexeerd met 1,5%.
Indexering tarieven naheffingsaanslag parkeerbelasting, hondenbelasting, leges en
precariobelasting.
De kosten voor het opleggen van naheffingsaanslagen worden voor het planjaar 2021 geraamd op
een bedrag van afgerond € 90.500,-. De baten zijn getaxeerd op € 66.500,-. Per saldo is er dus een
tekort van € 24.000,-. Wij stellen uw raad voor om het tarief van de naheffingsaanslag
parkeerbelastingen te verhogen met € 0,80 tot het wettelijk toegestane maximum van € 65,30 per
aanslag. De meeropbrengst wordt geraamd op € 800,-.
Verder stellen wij uw raad voor om de tarieven van de hondenbelasting, de leges en de
precariobelasting te indexeren met gemiddeld 1,5%. Dat leidt tot de volgende meeropbrengsten:
Hondenbelasting
Leges
Precariobelasting
Totaal

€
€
€
€

1.200,3.000,3.000,7.200,-
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Aanpassingen legestabel en precariobelastingtabel.
Naast de hierboven vermelde indexeringen van de tarieven stellen wij Uw raad de volgende
aanpassingen voor:
Leges omgevingsvergunningen.
Wij willen het aanjagen van grotere (bouw)ontwikkelingen blijven stimuleren. Daarom zijn de
staffels voor de bouwkosten in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning zodanig
aangepast dat de verschuldigde leges voor investeringen boven € 1 miljoen afnemen. Als voorbeeld,
bij een ontwikkeling van € 5 miljoen dalen de verschuldigde leges met € 47.500,- van € 195.000,naar € 147.500,-. Begrotingstechnisch heeft dit voorstel geen financiële consequenties omdat,
gezien het incidentele karakter, met grootschalige ontwikkelingen in de raming van de leges geen
rekening is gehouden.
Leges huwelijken.
Om als gemeente weer aantrekkelijk te zijn voor trouwlustige stellen is het aanbod aangepast aan
de huidige wensen met meer mogelijkheden voor een persoonlijke invulling. Het nieuwe
dienstenaanbod bestaat uit een gratis huwelijk, een budget huwelijk en een regulier huwelijk. Bij
het regulier huwelijk bestaat de mogelijkheid om dit uit te breiden met een extra keuzepakket ter
versterking van de beleving. Standaard bestaan deze pakketten uit een trouwboekje, een map (voor
akte, speech en uittreksels), een ringenkussentje en een klein presentje. Dit pakket kan worden
uitgebreid met een bloemstuk, champagne en een loper.
Om het dienstenaanbod verder te vernieuwen is het product ‘Magische momenten’ toegevoegd. Dit
zijn ceremonies die geen juridische status hebben en zijn enkel bedoeld als toevoeging van
ceremoniële vieringen van bijzondere momenten in iemands leven. Hierbij kan gedacht worden aan
jubilea zoals de 1, 5, 25 of 50-jarige huwelijken, het vernieuwen van de huwelijksgeloften, een
geboorteritueel of het afsluiten van een stressvolle periode van bijvoorbeeld ziekte.
Door de uitbreiding en vernieuwing van het dienstenaanbod verwachten wij meer huwelijken en
andere ceremonies binnen onze gemeente te realiseren zodat dit ook een stimulans zal zijn voor de
lokale economie. Gezien de huidige Corona-ontwikkelingen zijn diverse huwelijken en andere
ceremonies uitgesteld. Vooralsnog verwachten wij dit voorstel binnen de gestelde financiële kaders
te kunnen uitvoeren.
Precariobelasting markten en evenementen.
Voor het in gebruik nemen van gemeentelijke grond is de organisator van markten en evenementen
precariobelasting verschuldigd. Gezien het groot belang van markten en evenementen voor onze
gemeente willen wij dit (blijven) stimuleren en de ondergrens voor de verschuldigde belasting te
bepalen op € 25,- en te maximeren op € 5.000,- per markt/evenement. Daarnaast is aansluiting
gezocht bij de gebiedsindeling en tariefstelling zoals deze geldt voor het hebben van een terras.
Deze aanpassingen verwachten wij op te vangen binnen de raming voor de opbrengsten aan
precariobelasting.
De belastingverordeningen.
Naast de voorgestelde tariefsaanpassingen dienen sommige (belasting)verordeningen ook nog
worden aangepast als gevolg van landelijke wetgeving of actuele jurisprudentie. Die wijzigingen zijn
technisch van aard. Een complete set van de aangepaste (belasting)verordeningen is toegevoegd
aan dit raadsvoorstel.
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Voorstel.
Wij adviseren uw raad in te stemmen met de aanpassingen van de diverse gemeentelijke
(belasting)verordeningen voor het jaar 2021.
11. Bijlagen
De geactualiseerde gemeentelijke (belasting)verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 27 oktober 2020;

Besluit:


In te stemmen met de aanpassingen van de diverse gemeentelijke (belasting)verordeningen voor
het jaar 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 november 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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