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Vaststellen van de bijgevoegde raadsbesluiten:
1. Verordening onroerendezaakbelastingen 2020;
2. Verordening hondenbelasting 2020;
3. Verordening toeristenbelasting 2020;
4. Verordening reclamebelasting (binnenstad) 2020;
5. Verordening afvalstoffenheffing 2020;
6. Verordening rioolheffing 2020;
7. Verordening leges 2020;
8. Verordening lijkbezorgingrechten 2020;
9. Verordening marktgelden 2020;
10. Verordening haven- en opslaggelden 2020;
11. Verordening parkeerbelastingen 2020.

In dit raadsvoorstel zijn de belangrijkste wijzigingen per belastingsoort nader toegelicht.



Kennis nemen van het feit dat rijks gerelateerde leges nog door het Rijk kunnen worden
aangepast. Indien van toepassing zullen deze separaat ter besluitvorming worden voorgelegd
aan het college van B&W, die conform artikel 10 van de legesverordening hiertoe bevoegd is.
Kennis nemen van het feit dat de belastingtarieven OZB voor de raadsbehandeling van 8
november, separaat aan uw raad worden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)
Ieder jaar stelt de gemeenteraad op basis van de Gemeentewet de belastingverordeningen
vast. Bijgevoegd treft u de belastingverordeningen voor 2020 aan, het betreft in totaal
11 verordeningen.
De belangrijkste mutaties/opmerkingen voor 2020 zijn:
 Verhoging van de tarieven OZB is gebaseerd op:
 een indexering van 1,7% ( € 636.000) conform de kadernota;
 Voor de niet-woningen wordt de OZB met € 162.000 verminderd conform het
besluit BP 7.14 bij de begrotingsbehandeling 2019-2022;
 De waardestijging – daling zal worden gecompenseerd door een daling
respectievelijk stijging van de (vast te stellen) percentages waarmee de
tarieven worden berekend;
 De areaaluitbreiding OZB wordt voor 2020 geprognosticeerd op € 400.000
 De riool- en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend bepaald op basis van eerder door de
raad vastgestelde beleidsuitgangspunten;
 Het tarief voor afvalstoffenheffing stijgt met ongeveer 20% t.o.v. 2019;
 Het tarief voor rioolheffing daalt licht;
 De leges voor verkeer en vervoer zijn gemiddeld met 4% gestegen. De verhogingen zijn
noodzakelijk om de kostendekkendheid te verbeteren.
 De tarieven voor leges voor omgevingsvergunningen activiteit bouwen gaan naar 100%
kostendekkendheid en de wijze van berekening wordt vereenvoudigd;
 Zoals gebruikelijk worden de hoofdstukken 2, 3, 11 van titel 1 van de tarieventabel
Legesverordening 2020 separaat ter besluitvorming (=collegebesluit) gebracht gezien
de voorgeschreven rijksleges 2020 naar verwachting pas in het najaar worden
vastgesteld door de minister.

Bijlagen
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Naam
11 belastingverordeningen
..
..
..
..

Datum
..
..
..
..
..
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Onderbouwing
Algemene toelichting
1.

Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

De raad is krachtens de gemeentewet bevoegd tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van
een gemeentelijke belasting. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen,
wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening. Het belastinggebied van een
gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen door een
gemeente mogen worden geheven.
2.

Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Besluitvorming begroting 2020-2023
3.

Relatie met programma

Bedrijfsvoering
4.

Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

In het coalitieprogramma is opgenomen dat voor de periode 2018-2022 de verbetering van
de gemeentelijke financiën stapsgewijs zal worden opgepakt met als voorkeur zonder de
woonlasten te verhogen . Bij de Kadernota 2020 is echter reeds aangegeven dat naar
verwachting de afvalstoffenheffing 2020 en verder, zal toenemen. Deze verwachting wordt
veroorzaakt door het aflopen van de afbouw van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing
(Raadsbesluit 31 d.d. 24 juni 2015) en de nog niet in het tarief opgenomen stijging van de
door het Rijk opgelegde afvalstoffenbelasting. Deze ontwikkeling zal naar verwachting een
opwaarts effect hebben op de woonlastenontwikkeling.
5.

Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Jaarlijks worden de rechten, belastingverordeningen en bijbehorende tarieven aangepast
aan prijsstijgingen, eventuele wijzigingen in wettelijke regelingen en eerder genomen
gemeentelijke besluiten.
6.

Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er
reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Algemeen
Ieder jaar stelt de gemeenteraad op basis van de Gemeentewet de
belastingverordeningen vast. Jaarlijks worden de rechten, belastingverordeningen en
bijbehorende tarieven aangepast aan prijs- en waardestijgingen, eventuele wijzigingen in
wettelijke regelingen en eerder genomen gemeentelijke besluiten. Daarbij is het
coalitieprogramma 2018-2022 en de Kadernota 2020 leidend. De tarieven zijn berekend op
basis van de geraamde opbrengsten in de Programmabegroting 2020-2023.
De belastingen die in 2020 worden geheven, zijn:
 Onroerendezaakbelastingen
 Hondenbelasting
 Toeristenbelasting
 Parkeerbelastingen
 Reclamebelasting (binnenstad)
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Belastingen worden dwingend opgelegd zonder dat daar een aanwijsbare prestatie
tegenover staat.
Naast deze belastingen worden rechten geheven op basis van de Gemeentewet
(uitgezonderd de BIZ-heffing).
De gemeente Venlo kent voor 2019 de volgende rechten:
 Afvalstoffenheffing
 Rioolheffing
 Leges
 Lijkbezorgingrechten
 BIZ-heffing 19 bedrijventerreinen
 BIZ-heffing centrum Blerick
 BIZ-heffing centrum Tegelen
 Marktgelden
 Haven- en opslaggelden.
Tegenover deze heffingen staat wél een aanwijsbare tegenprestatie. Belangrijk is dat het
totaal van de verwachte inkomsten uit de rechten het totaal van de verwachte uitgaven niet
overschrijden. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid van de tarieven en leges.

Grondslagen voor de berekening van tarieven en lasten
Bij de Kadernota 2020 is de index belasting vastgesteld op 1,7%.
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges is dat deze 100%
kostendekkend zijn. De juridische toets wordt uitgevoerd door de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen.

Toelichting belastingen en heffingen
Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen per belastingsoort.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
In de paragraaf Lokale Heffingen van de Programmabegroting 2020-2023 is uitgegaan van
een waardeontwikkeling van het onroerend goed van 0% omdat het proces van
herwaardering nog loopt. Naar verwachting zullen de prognoses voor 2020 van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen rond half oktober bekend zijn. De
definitieve OZB-tarieven zullen zoals gebruikelijk en na overleg met de Griffie separaat per
mail worden voorgelegd aan de raad voor de raadsbehandeling van 8 november.
De volgende uitgangspunten zijn meegenomen bij de berekening van de OZB:
 In de Kadernota 2020 is aangegeven dat de inflatoire aanpassing van de OZB met
1,7% resulteert in een meeropbrengst OZB van € 636.000 voor 2020;
 Voor de niet-woningen wordt de OZB met € 162.000 verminderd conform het
besluit BP 7.14 bij de begrotingsbehandeling 2019-2022.

Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing dient ter financiering van de kosten voor beheer en verwerking van
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afval. De afvalstoffenheffing maakt net als de OZB en de rioolheffing onderdeel uit van de
woonlastendruk. De gemeente Venlo maakt onderscheid in de heffing tussen
éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Voor de afvalstoffenheffing geldt
100% kostendekkendheid. Dat betekent dat de begrote kosten voor afval volledig gedekt
worden door de begrote baten.
Op basis van de begroting 2020 worden de inkomsten uit de afvalstoffenheffing op € 9,7
mln. geraamd. De begrote kosten voor afvalverwerking zijn in 2020 hoger. Dit wordt
veroorzaakt door kostenstijgingen voor het verwerken van afval maar ook door lagere
opbrengsten van oud papier en PMD (Plastic flessen, Metalen verpakkingen en
Drankpakken). In 2019 kon de hoogte van de afvalstoffenheffing nog worden beperkt door
een onttrekking uit de reserve. In 2020 is dat niet meer mogelijk waardoor de
afvalstoffenheffing meer zal moeten stijgen dan alleen de kostenstijging. De tarieven
stijgen daardoor naar € 150,94 voor een éénpersoonshuishouden en € 251,57 voor een
meerpersoons huishouden.

Rioolheffing
Rioolheffing dient ter financiering van de gemeentelijke watertaken, waaronder het beheer
en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater en grondwater. De
gemeente Venlo heft rioolheffing van de gebruiker van een perceel. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen kleinverbruik (t/m 1.000 m³) en grootverbruik (boven 1.000 m³). De
rioolheffing maakt net als de OZB en afvalstoffenheffing onderdeel uit van de
woonlastendruk. Conform de door de gemeenteraad op 9-11-2018 vastgestelde
programmabegroting 2019-2022 is een bezuiniging van € 750.000 per jaar opgenomen
ten opzichte van de ‘Financiële actualisatie exploitatie riolen 2017-2026’ die in december
2017 door de raad is vastgesteld. Het betreft de onderdelen instandhouding en watertaken
voor de begrotingsjaren 2019, 2020 en 2021 Op basis van de kostenbegroting 2020 wordt
de opbrengst rioolheffing geraamd op € 8,0 mln. Voor 2020 is daarom sprake van een
lichte daling van de rioolheffing naar een tarief van € 155,30 per huishouden.

Lastendruk
De OZB (woningeigenaren), de afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens) en de
rioolheffing (kleinverbruik) vormen samen de woonlasten.
De gemiddelde woonlastendruk voor 2020 is in de onderstaande tabel berekend:
bedragen x €
Lokale lastendruk woningeigenaren, meerpersoonshuishouding
Uitgangspunten
Huishouden (woning in
eigendom)

>1
persoon
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Gemiddelde WOZ-waarde
woning

198.908

Gemiddelde waardeontwikkeling
Gemiddelde WOZ-waarde
woning

2019

0,0%
198.908

2020

2019

2020

mutatie

mutatie
tarief

mutatie
woonlasten

OZB

392,05

399,01

6,96

1,8%

0,9%

Afvalstoffenheffing

210,75

251,57

40,82

19,4%

5,4%

Rioolheffing

156,02

155,30

-0,72

-0,5%

-0,1%

Totale woonlasten

758,82

805,88

47,06

6,20%

Naast de effecten op de woonlastendruk brengen wij jaarlijks de gevolgen van de
belastingontwikkelingen voor een woninghuurder en voor de categorie niet-woningen in
beeld.
Voor de woninghuurder stijgen de gemeentelijke lasten in 2020 gemiddeld met 10,93% ten
opzichte van 2019. De stijging is het gevolg van de sterke stijging van het
afvalstoffentarief.
bedragen x
€
Lokale lastendruk woninghuurder
Uitgangspunten
Huishouden
>1
(huurwoning)
persoon

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totale woonlasten
Mutatie

2019

2020

€ 210,75
€ 156,02
€ 366,78

€ 251,57
€ 155,30
€ 406,87
10,93%

mutatie
19,4%
-0,5%
€ 40,10

Voor de categorie niet-woningen (ondernemers) leiden de diverse belastingvoorstellen tot
een verhoging van de lastendruk van gemiddeld 0,96% in 2020 ten opzichte van 2019. Dit
geldt voor een ondernemer die een bedrijfspand zowel in eigendom als in gebruik heeft.
De begrote gemiddelde waarde van een niet-woning in onze gemeente bedraagt
€ 597.000 (Bron: Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen, peildatum juni
2019) voor het belastingjaar 2020. Deze is gelijk gesteld aan die van 2019 om dezelfde
reden als in de toelichting bij de OZB voor de woningen (herwaarderingsronde en nieuwe
taxaties zijn medio 2019 nog niet afgerond).
Deze categorie betaalt wel OZB (zowel eigendom als gebruik) en rioolheffing, maar geen
afvalstoffenheffing.
bedragen x
€

Lokale lastendruk niet-woningen (eigenaar+gebr.)
Uitgangspunten
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WOZ-waarde bedrijfspand
Gemiddelde
waardeontwikkeling

€ 596.981

WOZ-waarde bedrijfspand

€ 596.981

0,0%

2019
OZB eigendom
OZB gebruik
Rioolheffing
Totale lasten
Mutatie

2019

2020
2020

€ 2.105,55
€ 1.691,25
€ 156,02
€ 3.952,82

€ 2.127,04
€ 1.708,56
€ 155,30
€ 3.990,91
0,96%

mutatie
1,0%
1,0%
-0,5%
€ 38,08

Hondenbelasting
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2018-2021 heeft de gemeenteraad -bij
amendement- besloten om de opbrengst uit de hondenbelasting in vier stappen van
€ 90.000 te verlagen met € 360.000 structureel. In 2018 is daarvan inmiddels € 90.000
gerealiseerd. Bij de vaststelling van de begroting 2019-2022 heeft de gemeenteraad
besloten om de daling met één jaar te vertragen. Dat betekent dat in de jaren 2019, 2020,
2021 en 2022 het begrotingssaldo eenmalig met € 90.000 verbetert en de beoogde
reductie van € 360.000 dus niet in 2021, maar een jaar later in 2022 wordt bereikt.
Omschrijving / Tarief

2018

2019

2020

2021

2022

€ 96,15

€ 96,15

€ 85,46

€ 74,78

€ 64,10

Extra honden

€ 144,32

€ 144,32

€ 128,28

€ 112,25

€ 96,21

Kennels

€ 529,11

€ 529,11

€ 470,32

€ 411,53

€ 352,74

1 Hond

Toeristenbelasting
Sinds 2013 hanteert de gemeente Venlo een tariefdifferentiatie bij de toeristenbelasting,
waarbij de concurrentiepositie van verschillende types voorzieningen als leidraad dient. In
overleg met de vertegenwoordigers van de recreatieve sector zijn drie
accommodatievormen onderscheiden. De tarieven voor 2020 worden inflatoir bijgesteld.
Uitgaande van voorgaande worden de onderstaande tarieven voorgesteld en daarnaast
worden in de verordening nog een tweetal aanpassingen voorgesteld ten behoeve van een
efficiëntere verwerking in de uitvoering:
1. Schrappen artikel 11, aanslaggrens
Op dit moment wordt geen aanslag vastgesteld indien het aantal overnachtingen
waartoe gelegenheid wordt of is gegeven gedurende het belastingjaar minder dan
50 heeft of zal belopen. Deze aanslaggrens vervalt in het kader van efficiëntie, in
verband met rechtmatigheid en om meer op één lijn te komen in te regio.
2. Invoeren kwartaalaanslag i.p.v. eenmaal jaarlijks
Toeristenbelasting werd tot en met 2019 eenmaal jaarlijks afgerekend, waarbij
ondernemers betalen voordat zij inkomsten hebben. Per 2020 ontvangen
ondernemers kwartaalaanslagen welke na afloop van het kwartaal betaald worden,
zodat ondernemers inkomsten ontvangen hebben alvorens belasting te betalen én
er minder betaalregelingen nodig zijn (efficiënter voor BsGW). Voor aanslagen op
basis van forfaitaire berekeningswijze blijft de jaarlijkse cyclus van toepassing.
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Omschrijving

2019

2020

Hotels

€ 2,03

€ 2,06

Vakantie-onderkomens en stacaravans

€ 1,68

€ 1,71

Mobiele onderkomens en vakantie accommodaties

€ 1,46

€ 1,48

Reclamebelasting binnenstad
Sinds 2011 heft de gemeente Venlo een reclamebelasting in de binnenstad van Venlo. De
opbrengst van de belasting wordt, na aftrek van de perceptiekosten, beschikbaar gesteld
aan de Stichting Venlo Partners voor de uitvoering van activiteiten die in het businessplan
zijn opgenomen.
In overleg met Venlostad.com is gekozen voor een indeling in vier categorieën
reclameobjecten, gedifferentieerd naar de omvang.
Op verzoek van Venlostad.com wordt voorgesteld om de tarieven voor reclamebelasting in
2020 wederom niet te wijzigen, dus ook geen inflatoire aanpassing evenals vorig jaar.

Legesverordening
Artikel 4 Vrijstellingen
In artikel 4 Vrijstellingen is lid 9 komen te vervallen. Die bepaling had betrekking op het
verbod om leges te heffen voor diensten door of vanwege het gemeentebestuur die
verband houden met een bestemmingsplan indien niet voor het verstrijken van de periode
van tien jaar, een bestemmingsplan heeft vastgesteld dan wel een verlengingsbesluit is
genomen.
Per 1 juli 2018 is deze legessanctie komen de vervallen voor bovengenoemde diensten
door of vanwege het gemeentebestuur voor legesplichtige activiteiten die op of na 1 juli
2018 zijn verricht.
Tarieventabel:
Titel 1 (Algemene dienstverlening)
 Algemeen
De redactie (formulering) van enkele onderdelen is geactualiseerd. Dit loopt gelijk
met het actuele VNG-model Leges verordening.
De tarieven voor enkele hoofdstukken zijn afhankelijk van rijksleges en
maximumtarieven. Deze moeten landelijk nog worden vastgesteld. Het college van
burgemeester en wethouders is op grond van artikel 10 Legesverordening bevoegd
(overdracht bevoegdheden) om deze vast te stellen, opdat deze uiterlijk 1 januari
2020 in werking kunnen treden.
 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand (1.1. huwelijkslocaties)
Vanwege de verkoop van het voormalig raadhuis Arcen is een tekstwijziging
(1.1.1.1.) noodzakelijk. De raadszaal Arcen is niet langer een locatie in eigendom
gemeente Venlo.
 Hoofdstuk 4 (1.4.5 en 1.4.8)
Voor het verstrekken van schriftelijke gegevens geldt een maximumtarief van €
7,50. Daarnaast werd in 2019 voor erfgenamenonderzoek een tarief per kwartier
8
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berekend. Dit wordt vanaf 2020 een vast tarief voor erfgenamenonderzoek, per
afgifte op basis van de gemiddelde tijdsbesteding, per aanvraag. Op die manier
wordt voorkomen dat steeds opnieuw separaat de tijdsbesteding moet worden
geregistreerd en gefactureerd.
Hoofdstuk 5 gereserveerd (1.5)
Leges voor verstrekking uit Hoofdstuk 5 het Kiezersregister vervallen.
De tariefbepaling voor een verstrekking uit het Kiezersregister is geschrapt
(hoofdstuk 5 van titel 1)' De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
bepaalt dat eenieder kosteloos kan vragen welke gegevens over hem zijn
geregistreerd. Dit betreft dus ook de vraag of hij/zij als kiesgerechtigde is
geregistreerd. Daarmee ontvalt de basis aan de tariefbepaling.
Hoofdstuk 10 gemeentearchief
1.10.3 De tekst is redactioneel aangepast. De legestekst sluit nu aan op het proces
vanaf 2020. 1.20.3 Het onderdeel stadsvlag vervalt. De resterende voorraad is
beperkt. Deze wordt voortaan verkocht voor hetzelfde tarief als door de VVV (2019:
€ 29,95 privaatrechtelijk).
Hoofstuk 19 Verkeer en vervoer
De leges voor verkeer en vervoer zijn gemiddeld met 4% gestegen. De
verhogingen zijn noodzakelijk om de kostendekkendheid te verbeteren.

Titel 2 (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning)
• Om tot een 100% kostendekkend tarief te komen wordt het maximumtarief aan
bouwleges vastgesteld op €405.000. De leges worden daarmee berekend over een
gemaximeerd bedrag aan bouwkosten van €15.000.000. Daarnaast is gekozen
voor een vereenvoudiging van de legesberekening door voor één percentage te
kiezen en geen onderscheid te maken in verschillende categorieën. Ook de vaste
bedragen over een deel van de bouwkosten zijn daarmee losgelaten, zodat de
systematiek van berekening duidelijker is voor aanvragers.
Titel 3 (dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn)
 Hoofdstuk 1, horeca (3.1)
Vanwege het (her)invoeren van een terrasvergunning is een aanvulling van
hoofdstuk 1 noodzakelijk. Indien gelijktijdig een exploitatievergunning wordt
aangevraagd, is geen extra toets nodig, en is er geen sprake van een opslag voor
terrasleges. Indien er geen exploitatie-aanvraag is, worden extra werkzaamheden
verricht, die gedekt worden uit leges terrasvergunning.

Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) Venlo, Tegelen en Blerick
Met ingang van 01-01-2015 is de experimentenwet BIZ overgegaan in een definitieve wet.
In september 2015 zijn de drie BIZ-verordeningen betreffende deze gebieden reeds
geaccordeerd door de raad en vastgesteld voor de periode van 2016-2020.

Parkeerbelasting
De parkeertarieven voor 2020 zijn verhoogd met de vastgestelde index van 1,7% (conform
Kadernota 2020), met dien verstande dat bij de parkeertarieven op parkeerterreinen en op
straat rekening is gehouden met de te accepteren munteenheden in de parkeerapparatuur;
dit impliceert dat in sommige gevallen een afronding opwaarts en in andere gevallen een
afronding neerwaarts heeft plaatsgevonden.
Verder is een aantal maatregelen getroffen om de klantvriendelijkheid verder te vergroten
m.b.t. verkrijging van abonnementen en dergelijke.
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7.

Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) voert de heffing en
invordering van een belangrijk aantal belastingen en rechten van de gemeente Venlo uit.
8.

Financiële paragraaf

De geraamde belastingopbrengsten, rechten en heffingen zijn opgenomen in de
programmabegroting 2020-2023.
9.

Risicoparagraaf (welke risico’s spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico

Wel of niet

Juridische aspecten en wettelijk kader

nvt

Financiële risico’s en aspecten

nvt

Inhuur externen / derden

nvt

Economische risico’s

nvt

Maatschappelijke risico’s

nvt

Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade

nvt

Afbreukrisico’s en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)

nvt

Overige strategische risico’s

nvt

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico’s)
nvt
Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en
eventuele risico’s)

nvt
10. Vervolgprocedure voor de raad
De geraamde belastingopbrengsten, rechten en heffingen zijn opgenomen in de
programmabegroting 2020-2023.
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Gelet op de artikelen 220 t/m 220h, 226, 224, 227, 228a, 156, eerste en tweede lid, aanhef
en onderdeel h, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en
artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet
en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer art. 15.33;
besluit(en) vast te stellen:












Verordening onroerendezaakbelastingen 2020;
Verordening hondenbelasting 2020;
Verordening toeristenbelasting 2020;
Verordening reclamebelasting (binnenstad) 2020;
Verordening afvalstoffenheffing 2020;
Verordening rioolheffing 2020;
Verordening leges 2020;
Verordening lijkbezorgingrechten 2020;
Verordening marktgelden 2020;
Verordening haven- en opslaggelden 2020;
Verordening parkeerbelastingen 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2019.
De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten

