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Belastingverordeningen 2018.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
In te stemmen met:
1. de voorgestelde tariefswijzigingen voor het jaar 2018;
2. het vaststellen van de (voorlopige) percentages van de onroerende-zaakbelastingen 2018;
3. de verhoging van de kostenopslag voor het opleggen van een naheffingsaanslag en het vaststellen van
de wijzigingsverordening parkeerbelasting;
4. het vaststellen van de verordeningen onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, de hondenbelasting,
de forensenbelasting, de toeristenbelasting en de wijzigingsverordening van de tarieventabel behorende
bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014.
De belastingmaatregelen die voor het jaar 2018 in het kader van de begrotingsbehandeling worden
voorgesteld zijn in de betreffende programma’s verwerkt. Daarnaast vindt u in de “Financiële begroting” en in
de paragraaf “Lokale heffingen” uitgebreide informatie over de gemeentelijke heffingen. Ter uitvoering van
de belastingvoorstellen bieden wij u hierbij de vernieuwde verordeningen dan wel de wijzigingsverordening
op de bestaande verordening aan waarin de wijzigingen zijn verwerkt.
Normaliter maakt de legesverordening met de daarbij behorende tarieventabel eveneens deel uit van het
belastingvoorstel. Thans vindt echter nog nadere uitwerking op onderdelen plaats zodat de legesverordening
in december ter vaststelling zal worden aangeboden.
Tariefswijzigingen
Overeenkomstig hetgeen in de Programmabegroting 2018 is opgenomen, stellen wij u voor de tarieven als
volgt te verhogen:
-onroerende-zaakbelastingen
1,0%;
-forensen- en toeristenbelasting
1,25%;
-hondenbelasting
1,25%;
-rioolheffing
1,5%;
-lijkbezorgingsrechten
6,25%.
In de kadernota is afgesproken dat de onroerende-zaakbelastingen trendmatig wordt aangepast met het
gemiddelde inflatiecijfer van 1%. Daarnaast is in de programmabegroting van 2017 een bijstelling van de
inkomsten van 1,25% opgenomen voor de leges en de overige belastingen. Deze bijstelling voor de overige
belastingen heeft betrekking op de forensenbelasting, de toeristenbelasting en de hondenbelasting voor de
jaren 2017-2019. Tevens is in het huidige VGRP (2017-2019) een jaarlijkse stijging van 1,5% opgenomen
om kostendekkend te zijn. Tenslotte stellen wij u voor om de tarieven van de lijkbezorgingrechten naast
bijstelling van 1,25% aanvullend met 5% te verhogen, gedurende de jaren 2018-2020, om te komen tot
kostendekkendheid van de tarieven.
Onroerende-zaakbelastingen
Zoals al aangegeven worden deze belastingen verhoogd met het gemiddelde inflatiecijfer van 1%. Naast
deze verhoging spelen de uitkomsten van de jaarlijkse hertaxatie een rol. De opbrengst van deze
belastingen is namelijk het resultaat van de waarde en het tarief. Een dalende waarde betekent dat het tarief
verhoogd moet worden om de gewenste opbrengst te genereren, terwijl stijgende waardes leiden tot een
minder sterke stijging of zelfs tot een daling van de tarieven. Daar de tarieven niet met terugwerkende kracht
verhoogd kunnen worden maar een tariefsdaling wel mogelijk is stellen wij voor om de tarieven op voorhand
te verhogen met 5%. Na het afronden van de jaarlijkse hertaxatie zullen wij u uiterlijk januari 2018 een
voorstel doen waarbij de tarieven voor 2018 definitief kunnen worden vastgesteld.
Parkeerbelasting
Voor de naheffingsaanslag parkeerbelasting (de parkeerboete) is een maximumbedrag vastgesteld dat
jaarlijks wordt aangepast aan de procentuele wijziging van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Tot
op heden is het tarief steeds op dit maximum vastgesteld en ook voor 2018 stellen wij u voor om deze lijn te
volgen (wordt € 62,-, was € 61,-).
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