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Te nemen besluit
Vast te stellen:
De verordeningen op de heffing en invordering van:
1.
Begraafrechten 2021;
2.
eenmalig rioolaansluitrecht 2021;
3.
Leges 2021;
4.
Marktgelden 2021;
5.
Onroerende zaakbelastingen 2021;
6.
Reclamebelasting 2021;
7.
Reinigingsheffingen 2021;
8.
Rioolheffing 2021;
9.
De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021.
Een bedrag van 160.000 euro te onttrekken aan de egalisatiereserve afval als dekking voor de
eenmalige verlaging van de afvalstoffenheffing naar het niveau van 2019.

Waarom dit voorstel en wat is het beoogd effect
om gemeentelijke belastingen en retributies te kunnen heffen moeten belastingverordeningen
door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Indien op basis van politieke besluitvorming en/of
wetgeving e.d. mutaties in deze verordeningen noodzakelijk zijn, dan worden nieuwe
verordeningen als geheel aangeboden om de regelgeving overzichtelijk te houden.

In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

Argumentatie
De tarieven zijn aangepast conform de uitgangspunten en besluiten in de vastgestelde
perspectiefnota 2021. Wij zullen dit kort samenvatten:
1.

Begraafrechten:
De tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,8%.

2.

Eenmalig Rioolaansluitrecht:
Het tarief is verhoogd met het inflatiepercentage van 1,8%.

3.

Leges:
De tarieven van titel 1 en titel 3 worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,8% en
titel 2 met uitzondering van een 2.3.1.2 (Welstandstoets) met 5,3% (Berkelland in Balans).
Enkele belangrijke legestarieven zijn door het rijk gemaximeerd. Deze zijn onverkort
overgenomen.
* gewijzigd is onder Titel 1, hoofdstuk 17 Ondergrondse infrastructuren: In UNOG verband
(samenwerking van diverse gemeente in de Achterhoek op het gebied van kabels en leidingen)
is een voorstel gedaan om de manier van berekenen van de leges voor kabels en leidingen gelijk
te trekken. Deze wijzigingen hebben wij doorgevoerd in de Legesverordening 2021.
* toegevoegd is onder Titel 3, hoofdstuk 1 Horeca artikel 3.1.8 het volgende: In de Algemene
Plaatselijke Verordening, die in januari 2020 door de Raad is vastgesteld, is opgenomen, dat
exploitatievergunningen worden ingevoerd voor bedrijven die geen alcohol verkopen, maar wel
bijvoorbeeld logies verzorgen of iets anders met voedsel doen. Daarom is er in de
legesverordening een artikel opgenomen waarin de kosten voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van het desbetreffende artikel in de
Algemene Plaatselijke Verordening geregeld is.
* Verwijderd zijn onder Titel 2, hoofdstuk 1 de artikelen 2.3.1.2.6 en 2.3.1.2.7 en 2.3.1.3 Deze
artikelen worden nooit gebruikt.
* toegevoegd is onder titel 1 hoofdstuk 1 Burgerlijke stand, artikel 1.1.2.3. het betreft het
volgende: als voor de huwelijksvoltrekking op verzoek van het bruidspaar eenmalig een
buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand moet worden benoemd met beëdiging.
Bij een benoeming zonder beëdiging worden er een paar korte administratieve handelingen
verricht. Bij een benoeming met beëdiging moeten veel meer handelingen worden verricht, zoals
contact met de Rechtbank en betrokkene. Daarnaast wordt deze onervaren babs (ambtenaar
burgerlijke stand) begeleid door een van onze eigen babsen.(bijvoorbeeld aanwezig bij het
gesprek, maken van de speech en de daadwerkelijke voltrekking). Onze eigen babs krijgt hier
een vergoeding voor. Dit alles vergt dus meer administratieve handelingen en extra kosten.
4.

Marktgelden:
De tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,8%.

5.

Onroerende zaakbelastingen:
De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de WOZ-waarden. In 2021 geldt als waardepeildatum
1 januari 2020. Omdat de waarden van alle onroerende zaken jaarlijks opnieuw moeten
worden vastgesteld, treden per definitie elk jaar lichte verschuivingen (bijvoorbeeld tussen
eigenaren van vrije sector woningen en flatwoningen, winkels en fabrieksruimten) in
belastingdruk op.
Voor 2021 stellen we voor de tarieven te verhogen met een percentage van 6% en
daarnaast te corrigeren met de gevolgen van de waardeontwikkeling op de
vastgoedmarkt.
De waardebepaling was op het moment dat voorliggend belastingvoorstel moest worden
vastgesteld, nog niet volledig afgerond. Op basis van de beschikbare gegevens uit de
marktanalyse gaan wij uit van een waardestijging voor woningen van 7,94% en een
waardedaling van 0,34% voor niet-woningen.
Wij stellen voor de tarieven als volgt vast te stellen, rekening houdend met de hierboven
vermelde percentages per 1 januari 2021

Tarieven (% van de WOZ-waarde)
Zakelijk recht woningen
Zakelijk recht niet woningen
Gebruiker niet woningen

2020
0,1191
0,1976
0,1627

2021
0,1167
0,2123
0,1712

Het maximum bedrag voor de automatische incasso is verhoogd van € 6.900,00 naar
€ 7.200,00.
6.

Reclamebelasting
Per 1 januari 2018 is de reclamebelasting ingevoerd met als bestedingsdoel het
Ondernemersfonds. Van alle WOZ-objecten met een openbare aankondiging
(= alle tot het publiek gerichte mededelingen die erop zijn gericht de belangstelling van
het publiek te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd) wordt van de gebruiker een
bedrag geheven.
Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds heeft te kennen gegeven dat de tarieven
voor de reclamebelasting voor 2021, voor het onderdeel Borculo bedrijventerrein, moet
worden aangepast.
De enige wijziging die plaats heeft gevonden in deze verordening is de aanpassing van
het maximum bedrag voor de automatische incasso. Deze is verhoogd van € 6.900,00
naar € 7.200,00.

7.

Reinigingsheffingen
In de begrotingsvergadering van 4 november 2020 is bij amendement A 2011 besloten om
de tarieven voor de afvalstoffenheffing eenmalig terug te brengen naar het niveau van het
jaar 2019. Hierdoor ontvangen wij ongeveer € 160.000,00 minder opbrengsten
afvalstoffenheffing. Dit tekort dekken wij door een eenmalige onttrekking aan de
egalisatiereserve afval. Hiermee sluit de begroting 2021 weer.
Het maximum bedrag voor de automatische incasso is verhoogd van € 6.900,00 naar
€ 7.200,00.

8.

Rioolheffing
De tarieven zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 1,8% en een percentage van
2% vanuit het watertakenplan.
Het maximum bedrag voor de automatische incasso is verhoogd van € 6.900,00 naar
€ 7.200,00.
Kwijtscheldingsverordening
Deze verordening is redactioneel gewijzigd. Artikel 5 is uit deze verordening gehaald,
aangezien er in de Leidraad Invordering ook al iets van deze strekking wordt benoemd.
Wij hebben ervoor gekozen om dit artikel in de Leidraad Invordering te verwerken
(artikel 26.1.1.).

Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
Financiën
De opbrengsten van deze belastingen en heffingen zijn verwerkt in de begroting 2021.
Communicatie (in- en extern)
Samenvatting/kernboodschap
Via overheid.nl en digitaal gemeenteblad.

Initiatief, participatie en rol gemeente
n.v.t.
Planning en evaluatie
n.v.t.
Alternatieven
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;
besluit:

vast te stellen:
De verordeningen op de heffing en invordering van:
1.
Begraafrechten 2021;
2.
eenmalig riool aansluitrecht 2021;
3.
Leges 2021;
4.
Marktgelden 2021;
5.
Onroerende zaakbelastingen 2021;
6.
Reclamebelasting 2021;
7.
Reinigingsheffingen 2021;
8.
Rioolheffing 2021;
9.
kwijtscheldingsverordening.
Een bedrag van 160.000 euro te onttrekken aan de egalisatiereserve afval als dekking voor de
eenmalige verlaging van de afvalstoffenheffing naar het niveau van 2019.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
15 december 2020
de griffier,

de voorzitter,

