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Belastingverordeningen Meierijstad 2020

Samenvatting
Dit raadsvoorstel behandelt de vaststelling voor belastingjaar 2020 van de volgende
belastingverordeningen (en de daarbij behorende tarieven): OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing
en reinigingsrecht, leges, marktgelden en begraafplaatsrechten..
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Onderdeel van de programmabegroting 2020 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de in deze
paragraaf vastgestelde, uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2020 daadwerkelijk uit te
kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de
gemeenteraad vastgesteld te worden.
Behandeling in commissie
12 december 2019

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. Vaststellen van de Verordening OZB Meierijstad 2020 inclusief de bijbehorende tarieven;
2. Vaststellen van de Verordening rioolheffing Meierijstad 2020 inclusief de bijbehorende
tarieven;
3. Vaststellen van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Meierijstad 2020
inclusief de bijbehorende tarieventabel;
4. Vaststellen van de Legesverordening Meierijstad 2020 inclusief de bijbehorende
tarieventabel;
5. Vaststellen van de Verordening Marktgelden 2020 inclusief de bijbehorende tarieven;
6. Vaststellen van de Verordening Begraafplaatsrechten Meierijstad 2019 inclusief de daarbij
behorende tarieventabel.

Waarom naar de raad
Het betreft hier een wetgevende bevoegdheid van de gemeenteraad (artikel 216 Gemeentewet)
Aanleiding en onderwerp
Bijgaand voorstel omvat voor belastingjaar 2020 de vaststelling van de OZB tarieven, de tarieven
rioolheffing, de tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, de legesverordening met een aantal
wijzigingen in de legestarieventabel, marktgelden en de begraafplaatsrechten.

Argumenten
OZB 2020
Uitgangspunt zijn de begrote opbrengsten in de programmabegroting 2020. Hierbij wordt
uitgegaan van een indexering ten opzichte van 2019 van +2%.
Verder is bij de berekening van de tarieven op voorhand rekening gehouden met te honoreren
WOZ waardebezwaren (dus OZB verlagingen) , de leegstand per 1 januari 2020 bij niet woningen
(want kan er geen gebruikersbelasting worden geheven) en een percentage van 0,5% oninbare
belastingen (bijvoorbeeld vanwege faillissementen, schuldsaneringen e.d.), Dit percentage is
gebaseerd op landelijke benchmarkcijfers.
De bijlage rekenmodel OZB tarieven 2020 geeft (rekenkundig) inzicht in de berekening van de
OZB tarieven. In de Verordening OZB 2020 zijn de tariefverschillen met belastingjaar 2019
aangegeven.
tarieven
OZB Woningen zakelijk recht

2019
0,11410%

OZB Niet woningen zakelijk recht
OZB Niet woningen gebruik

0,19572%
0,17770%
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Rioolheffing 2020
In verband met de opbouw van de kosten voor investeringen en onderhoud van het verbrede
rioolstelsel, is eerder de keuze gemaakt om binnen de looptijd van het huidige VGRP (Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2022) , de verhouding van het kostenverhaal door middel van
het eigenarendeel en het gebruikersdeel aan te passen van 40%:60% (2018) naar 67%:33%.
(2021). Deze omzetting wordt in gelijkmatige jaarlijkse stappen uitgevoerd.
rioolheffing
belastingdruk
eigenaren
gebruikers

2018

2019

2020

2021

40%
60%

49%
51%

58%
42%

67%
33%

Als gevolg van deze keuze stijgt het tarief voor het eigenarendeel met circa ± 12 %.
De tarieven voor het gebruikersdeel woningen daalt met ongeveer 15 % en voor het
gebruikersdeel niet woningen is er sprake van een daling van circa 22%.
De bijlage rekenmodel tarieven rioolheffing 2020 geeft (rekenkundig) inzicht in de berekening van
de tarieven rioolheffing. In de Verordening rioolheffing 2020 zijn de tariefverschillen met
belastingjaar 2019 aangegeven
Eigenarenheffing (% WOZ waarde)
woningen
niet woningen

tarieven 2018

tarieven 2019

Tarieven 2020

0,02692%
0,02692%

0,02994%
0,02994%

0,03344%
0,03344%

€ 87,00
€ 104,00

€ 81,00
€ 96,60

€69,00
€ 81,00

€ 104,00
€ 208,00
€ 416,00
€ 832,00
€ 1.498,00
€ 2.397,00
€ 3.356,00
€ 4.030,00
€ 4.433,00

€ 106,08
€ 212,16
€ 424,32
€ 848,64
€ 1.527,48
€ 2.443,92
€ 3.421,44
€ 4.105,68
€ 4.516,20

€ 81,00
€ 165,00
€ 333,00
€ 666,00
€ 1.191,00
€ 1.908,00
€ 2.670,00
€ 3.201,00
€ 3.522,00

Gebruikersheffing woningen
één persoon
twee of meer personen
Gebruikersheffing niet woningen
1 t/m 500 m3
501 t/m 1.000 m3
1.001 t/m 2.000 m3
2.001 t/m 5.000 m3
5.001 t/m 10.000 m3
10.001 t/m 20.000 m3
20.001 m3 t/m 50.000 m3
50.001 m3 t/m 100.000 m3
meer dan 100.000 m3

Afvalstoffenheffing 2020
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Er is sprake van één vastrecht voor alle particuliere huishoudens (ongeacht de personele
omvang van dat huishouden). Daarnaast is er sprake van een variabele heffing met
tariefdifferentiatie (DIFTAR). Dit op basis van het aantal ledigingen en de inhoud van de grijze
afvalcontainer (restafval). De groene afvalcontainer (GFT) wordt buiten de afvalstoffenheffing
gelaten.
De variabele tarieven afvalstoffenheffing blijven voor belastingjaar 2020 ongewijzigd doch het
vastrecht wordt verhoogd tot € 141,00 per particulier huishouden (2019: € 120,00). Dit als gevolg
van landelijk stijgende algemene kosten. Het gaat dan om een lagere vergoeding voor PDverpakkingen, lagere opbrengsten uit oud papier en textiel en de stijging van de rijksbelasting op
ongesorteerd afval. Juist deze kosten worden in het vastrecht verdisconteerd.
Tarieventabel afvalstoffenheffing 2020
bedrag per lediging

40 liter restafvalcontainer

€

2,50

bedrag per lediging

80 liter restafvalcontainer

€

5,00

bedrag per lediging 140 liter restafvalcontainer

€

8,75

bedrag per lediging 240 liter restafvalcontainer

€

15,00

bovengrondse verzamelcontainer, per maand

€

10,00

bedrag per storting 30 liter in ondergrondse
restafvalcontainer

€

1,80

bedrag per storting 60 liter in ondergrondse
restafvalcontainer

€

3,75

Vastrecht particulier huishouden (perceel) per jaar

€

141,00

De bijlage memo tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Meierijstad 2020 geeft een
verdere toelichting op de nieuwe tarievenstructuur afvalstoffenheffing Meierijstad.
Legesverordening en legestarieventabel Meierijstad 2020
Er worden voor belastingjaar 2020 de volgende wijzigingen voorgesteld:


Leges voor reisdocumenten en rijbewijzen (tarieven Rijkswetgever)

Jaarlijks worden in het vierde kwartaal de Rijkstarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen
bekend gemaakt die dan op 1 januari van het volgende jaar ingaan. Een deel van deze
legestarieven kent een wettelijk door het Rijk gemaximeerd tarief.
De nu te wijzigen legestarieven zijn vermeld in de Tarieventabel leges 2020 titel 1 (algemene
dienstverlening); hoofdstuk 2 (reisdocumenten) en hoofdstuk 3 (rijbewijzen).
 Leges verkeer en vervoer (ontheffingen)

Zaaknummer 1948283694

Pagina 4 van 7

datum

12 november 2019

De RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) kan voor de gemeente voor landbouwvoertuigen en
motorrijtuigen met beperkte snelheid de ontheffingsaanvraag beoordelen en afgeven.
Landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid vallen onder het niet gekentekende
langzaam verkeer. Ontheffingsverlening voor dit type verkeer is niet via de Centrale
ontheffingsverlening (COV) geregeld, mede omdat handhaving zonder kentekens zeer moeilijk is.
Dit betekent dat landbouwers of loonbedrijven zelf een ontheffing bij de wegbeheerder (gemeente)
moeten aanvragen. De mogelijkheid bestaat nu om als gemeente aan de RDW mandaat te
verlenen (één loket gedachte). De landbouwer of het loonbedrijf vraagt dan voor die
wegbeheerder(s) rechtstreeks bij de RDW de ontheffing aan.
Het gaat hier om ontheffingen voor (land)bouwverkeer met buitenwettelijke afmetingen.
De RDW kan, met haar kennis van ontheffingsverlening voor exceptionele transporten, een goede
beoordeling voor de gemeente maken en de ontheffing afgeven (of afwijzen).
Nu Meierijstad hiervoor heeft gekozen moeten een aantal zaken worden geregeld.
Mandatering van dit type ontheffingsverlening aan de RDW (collegebesluit)
In de nieuwe situatie zal de landbouwer of het loonbedrijf zijn ontheffing bij de RDW aanvragen.
Omwille van een efficiënte afhandeling van de inning van gemeentelijke leges bij
landbouwmandaten (één uniform legesbedrag voor alle gemeenten, zijnde € 30,00) verzoekt de
RDW aan Meierijstad ook deze € 30,- haar legestarieventabel op te nemen, Dit is een
raadsbesluit. Het nieuwe artikel 1.18.4.2.1 van de legestarieventabel voorziet hierin.
Om de RDW in de gelegenheid te stellen om de leges voor de gemeente te innen is een
benoeming van de Algemeen Directeur RDW tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke
belastingen noodzakelijk. Dit is dan weer een collegebesluit.


Leges verkeer en vervoer (ontheffingen)

Een aanvraag voor een verlenging van een ontheffing (van het gebruik van een parkeerschijf) in
de blauwe zone wordt nu gelijk gesteld met een (primaire) aanvraag van een dergelijke ontheffing.
Artikel 1.18.4.2. e.v. voorziet hierin. Het tarief blijft ongewijzigd.


Leges omgevingsrecht (pretoets)

Zogenaamde principe-verzoeken als bedoeld in artikel 2.2.1..2 van de legestarieventabel
(aanvraag tot het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project, dat strijdig is met een
vigerend bestemmingsplan, voorstelbaar is) worden met name in het landelijk gebied bezien
vanuit een “ja, mits” insteek. Gebleken is dat in Meierijstad daaraan gemiddeld 940 uren per jaar
aan worden besteed. Bij gemiddeld 100 verzoeken en met toepassing van het criterium van
maximaal 100% kostendekking laat zich dit voor belastingjaar vertalen in een hoger tarief van €
850,00 per aanvraag (2019: € 605,00).
Verordening Marktgelden 2020
Het gaat hier om uitsluitend om redactionele wijzigingen. De tariefstelling blijft ongewijzigd..
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Verordening Begraafplaatsrechten 2020
Een herijking van de kosten en de baten van de exploitatie en onderhoud van de openbare
begraafplaatsen heeft geleid tot tariefsaanpassingen zoals die zijn opgenomen in de
Tarieventabel begraafplaatsrechten Meierijstad 2020. De herijking is opgenomen in de bijlage
Berekening tarieven begraafplaatsrechten Meierijstad 2020.
Meerjarenbegroting 2019 – 2022
De voorstellen zijn conform de uitgangspunten van de meerjarenbegroting 2019-2022.
Kanttekeningen
Geen
Communicatie
De door de raad vastgestelde belastingverordeningen zullen overeenkomstig de wettelijke eisen
worden gepubliceerd: www.officielebekendmakingen.nl (gemeenteblad).
Verder zullen al deze wijzigingen (met name die bij de afvalstoffenheffing) via diverse kanalen met
de burgers worden gecommuniceerd (gemeentelijke website, social media enz.).

Participatie
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t
Financiële toelichting
Onderdeel van de programmabegroting 2020 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de, in deze
paragraaf vastgestelde, uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2020 daadwerkelijk uit te
kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de
gemeenteraad vastgesteld te worden.
Planning
Er wordt geen gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst.
Rechtsbescherming
n.v.t.
Monitoring en evaluatie
n.v.t.
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Bijlage(n)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Verordening OZB Meierijstad 2020;
Bijlage rekenmodel OZB tarieven Meierijstad 2020;
Verordening rioolheffing Meierijstad 2020;
Bijlage rekenmodel tarieven rioolheffing Meierijstad 2020;
Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Meierijstad 2020
Bijlage: memo (afvalbeheer) tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Meierijstad
2020;
Legesverordening Meierijstad 2020;
Legestarieventabel Meierijstad 2020;
Bijlage leges: tabel bouwkosten woningen 2019;
Bijlage leges: tabel bouwkosten overige 2019;
Verordening marktgelden Meierijstad 2020;
Verordening begraafplaatsrechten Meierijstad 2020;
Tarieventabel begraafplaatsrechten 2020.
Berekening tarieven begraafplaatsrechten 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
de secretaris,

De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij
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