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Belastingverordeningen 2020

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
In te stemmen met:
1. de voorgestelde tariefswijzigingen voor het jaar 2020;
2. het vaststellen van de (voorlopige) percentages van de onroerende-zaakbelastingen 2020;
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 afvalstoffenheffing, de
rioolheffing, de hondenbelasting, de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de leges met de daarbij
behorende tarieventabel, de lijkbezorgingsrechten met de daarbij behorende tarieventabel en de
wijzigingsverordening bedrijveninvesteringszone de Briellaerd;
5. de intrekking van de (verlopen) verordeningen baatbelasting.
De belastingmaatregelen die voor het jaar 2020 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.
Tariefswijzigingen
Overeenkomstig hetgeen in de Programmabegroting 2020 is opgenomen, stellen wij u voor de tarieven als
volgt te verhogen:
- onroerende-zaakbelastingen
1,0% (woningen);
- onroerende-zaakbelastingen
25,0% (niet woningen);
- forensen- en toeristenbelasting
1,0%;
- hondenbelasting
1,0%;
- leges
1,0%;
- rioolheffing
1,5%;
- afvalstoffenheffing
5,0%;
- bedrijveninvesteringszone
1,0%;
- lijkbezorgingsrechten
7,0%.
Naast de bovengenoemde tariefswijzigingen worden voor de onroerende-zaakbelastingen, de
hondenbelasting, de lijkbezorgingsrechten, de parkeerbelasting en de leges nog aanvullende wijzigingen
voorgesteld die onderstaand worden toegelicht.
Algemeen
De VNG heeft in haar ledenbrief van 5 augustus 2019 de onderstaande wijzigingen voor de
modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangegeven:
 dat in alle modelverordeningen de bepaling over het stellen van nadere regels door het college is
geschrapt. De aanduiding van nadere regels heeft een andere kwalificatie (delegatie) dan de VNG
met de bepaling beoogden;
 dat in alle modelverordeningen de term “begripsomschrijving(en)” is vervangen door “definitie(s)”.
In de Verordeningen die ter vaststelling worden aangeboden zijn deze wijzigingen indien van toepassing
verwerkt.
Omwille van efficiency is het wenselijk om in de verordeningen onroerende-zaakbelastingen, de
hondenbelasting en de toeristenbelasting een bepaling op te nemen:
 dat belastingbedragen van minder dan € 10,- niet worden geheven; en
 dat voor de hondenbelasting geen ontheffing meer wordt verleend als deze minder dan € 10,bedraagt.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
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Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Zoals al aangegeven wordt de OZB voor de woningen verhoogd met het gemiddelde inflatiecijfer van 1%.
Voor de OZB van de niet-woningen is in de Kadernota 2020-2023 afgesproken dat voor 2020 een inhaalslag
wordt toegepast van 25%.
Naast deze verhogingen 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 gelet op de waardeontwikkeling
van de niet-woningen voor om de tarieven voor de niet-woningen aanvullend te verhogen met 2%. Na het
afronden van de jaarlijkse hertaxatie zullen wij u uiterlijk januari 2020 een voorstel doen waarbij de tarieven
voor 2020 definitief kunnen worden vastgesteld.
Tenslotte is in de conceptverordening de titel van artikel 1 gewijzigd en is de belastingplicht opnieuw
geredigeerd.
Hondenbelasting
In het artikel van de vrijstellingen is de definitie van een hondenasiel geactualiseerd. Daarnaast zijn de
verwijzingen in overeenstemming gebracht met het Besluit houders van dieren. Wij stellen u voor in te
stemmen met deze aanpassingen.
Lijkbezorgingsrechten
In de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten is een nieuwe bepaling (1.5)
opgenomen wat de mogelijkheid biedt om een reservering te doen voor een bestaand vrijgekomen particulier
graf. Wij stellen u voor om in te stemmen met deze bepaling.
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 2020 stellen wij u voor om deze lijn te
volgen (wordt € 64,50 was € 62,70).
Leges
Ook voor het komende jaar worden er wijzigingen in de tarieventabel voorgesteld. De wijzigingen betreffen
Titel 1 (Algemene dienstverlening) en Titel 2 (Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning). Voorgesteld wordt om in te stemmen met de volgende wijzigingen in de
tarieventabel:
Titel 1 Algemene dienstverlening
 In hoofdstuk 12 (Diversen) is een bepaling opgenomen tot het verstrekken van een vervangende
milieupas.
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
 In Hoofdstuk 2 (Overleg) is/zijn
-de aanhef en de artikelen 2.1.1.5, 2.2.1, 2.2.1.2, 2.4.1 en 2.6.5 tekstueel aangepast. De term
vooroverleg is met de jaren veranderd in vooronderzoek.
- artikel 2.2.1.3 nieuw opgenomen. De kosten voor de behandeling in het Planatelier worden
verrekend bij het indienen van een principeverzoek. Het komt echter voor dat de verzoeken
meerdere keren in het Planatelier worden besproken. Met de nieuwe bepaling vindt geen
verrekening meer plaats als het verzoek drie keer of meer wordt besproken in het Planatelier.
 In Hoofdstuk 3 (Omgevingsvergunningen) zijn de promillages in artikel 2.3.1 vervangen door
procenten. Het uitdrukken in procenten is tegenwoordig gangbaar en gebruikelijk.
 Hoofdstuk 5 (Teruggaaf) is artikel 2.5.4 tekstueel aangepast.
 Hoofdstuk 7 (Beoordeling rapporten) is tekstueel aangepast en aangevuld met de beoordeling van
het beeldkwaliteitsplan, financiële onderbouwing naar haalbaarheid bedrijfsvoering en het inwinnen
externe adviezen.
Tenslotte zijn de legestarieven die door het rijk of provincie worden bepaald zijn, indien bekend, in de
concepttarieventabel opgenomen.
Baatbelasting
Het instrument van baatbelasting hebben wij in het verleden gebruikt om een deel van de kosten te verhalen
op de eigenaren die gebaat waren door de aanleg van voorzieningen. De baatbelasting werd onder meer
toegepast voor de herinrichting van het winkelgebied en voor de aanleg van riolering in het buitengebied.
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Uitgangspunt van de heffing was een heffing ineens maar die op verzoek kon worden omgezet in jaarlijkse
heffing gedurende een periode van maximaal 15 jaren. Nu deze periode voor de diverse verordening
ondertussen zijn verstreken en niet meer worden toegepast stellen wij u voor om de onderstaande
verordeningen in te trekken:
 verordening baatbelasting herinrichting Langstraat-Meuleneind-Erkensgang;
 verordening baatbelasting riolering voor de projecten Nijkerkerweg en de Hunnenweg;
 verordening baatbelasting riolering buitengebied 1996;
 verordening baatbelasting Röntgenstraat;
 verordening baatbelasting riolering 1999;
 verordening baatbelasting riolering 2000;
 verordening baatbelasting riolering 2001;
 verordening baatbelasting riolering omgeving Kootwijkerbroek (fase 4).

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
H.F.B. van Steden
dr. J.W.A. van Dijk

