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de verordening afvalstoffenheffing Uden 2021 vast te stellen;
de verordening rioolheffing Uden 2021 vast te stellen;
de verordening onroerende-zaakbelastingen uden 2021 vast te stellen;
de verordening parkeerbelastingen Uden 2021 vast te stellen;
de verordening staangeld Uden 2021 vast te stellen;
de verordening reclamebelasting Uden 2021 vast te stellen;
de verordening marktgelden Uden 2021 vast te stellen;
de verordening begrafenisrechten Uden 2021 vast te stellen.

lnleiding
De belastingtarieven welke zijn opgenomen in de diverse belastingverordeningen worden ieder
jaar gewijzigd. Aanpassing is nodig vanwege inflatiecorrecties, eerder vastgesteld beleid of het streven
naar kostendekkendheid. Ook is dit noodzakelijk om aansluiting te houden bij de in de begroting
geraamde belastingopbrengsten. Volgens de Gemeentewet dient de gemeenteraad de

belastingverordeningen vast te stellen alvorens een gemeente de belastingen kan heffen.
Bij de argumenten worden de wijzigingen per verordening toegelicht. Daarnaast is in bijlage 9 een
specificatie van de tarieven opgenomen.

Beoogd effect
Uitwerking van de in de programmabegroting2O2l-2024 opgenomen voorstellen betreffende
belastingen, rechten en tarieven.

Duurzaamheid
Het aanpassen van de belastingen, rechten en tarieven is de financieel technische uitwerking van
beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de programmabegroting 202 l. Dit

advies heeft derhalve geen invloed op duurzaamheid.

Argumenten
I .I t/m 8.1 Conform het vastgestelde beleid in de programmabegroting 2021 worden de tarieven
aangepast met de inflatiecorrectie van 1,7%
Zoals opgenomen in de financiële uitqanqspunten van de programmabegroting 202 I wordtvoor 2021
uitgegaan van een inflatiecijfer van 1,70%.
2.2 Zoals opgenomen in het actuele Gemeentelijk Riolerings Plan (vCRP+) 2017-2021 wordt het tarief
(naast indexering) jaarlijks verhoogd met 1,5%
ln het vastgestelde v-GRP 2Ol7-2021 is opgenomen dat de tarieven naast indexering jaarlijks met
1,5% worden verhoogd om de rioolheffing gedurende de planperiode te laten stugen naar een
kostendekkend niveau. ln 2021 zal een nieuw vGRP vastgesteld moeten worden door de gemeenteraad,
waarin bezien zal worden in hoeverre deze tariefstijging daarna nog noodzakelijk is.

3.2 De tarieven in de verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden volgens het
coa4itieakkoord

jaailijks aangepast met de waardeontwikke|ing

(WOZ)

ln het coalitieakkoord is opgenomen dat de lasten voor onze inwoners en bedrijven op het huidige
niveau blijven. Er vindt alleen een inflatiecorrectie plaats.
De venarachte WOZ-waardeontwikkelingen worden in de tarieven verdisconteerd zodat absoluut gezien
de opbrengsten gelijk blijven t.o.v. vorig jaar. Bij een vemachte stfiging van de WOZ-waarden worden
de tarieven verlaagd en v.v. Normaliter betekent dit dat burgers/bedrijven absoluut gezien ongeveer
hetzelfde bedrag aan OZB gaan betalen als het voorgaande jaar m.u.v. de inflatiecorrectie.
Afwijkingen tussen de werkelijke WOZ-waardeontwikkelingen en geprognotiseerde
waardeontwi kkeli n ge n leiden vanzelfspre kend tot fi nanciële effecten.
4.2 Voor de naheffingsaanslagen parkeerbelasting (parkeerboete) hanteren we het toegestane
maximum bedrag
Yoor 2021 is het toegestane maximum bedrag voor naheffingsaanslagen parkeerbelasting door het
Rijk vastgesteld op €65,30. Wij stellen u voor hierbij aan te sluiten.
Kanttekeningen
I.l t/m 8. I Het niet aanpassen van belastingen, rechten en tarieven leidt tot afwijkingen in de
begroting.
De opbrengsten in de begroting zijn conform de financieel technische uitgangspunten in de
programmabegroting 2021 reeds structureel aangepast op basis van de indexering. Het niet aanpassen
van de tarieven leidt derhalve tot afwijkingen in de begroting.
Financiën
De opbrengsten in de begroting zijn conform de financieel technische uitgangspunten in programmabegroting202 I reedsstructureel verhoogd met1,796. Hetvaststellenvandezeverordeningenleidt

derhalve niet tot nieuwe financiële consequenties.
De consequenties (lastenverhoging) voor de burger zijn gepresenteerd in de programmabegroting
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Afstemming gemeente Landerd
Het aanpassen van de belastingen, rechten en tarieven is de financieel technische uitwerking van

beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de programmabegroting 2021
Middels dit advies worden geen nieuwe tarieven ingesteld. Derhalve is geen afstemming met de
gemeente Landerd vereist.

Communicatie
Burgers worden na vaststelling door de raad geïnformeerd via de elektronische bekendmaking in het
Gemeenteblad en via de website.

Vervolg
Bekendmaking vindt plaats na de raadsvergadering van I 7 december 2020.
Verder is er t.b.v. de herindeling een werkgroep Belastingen bezig om verschillen tussen Landerd en
Uden m.b.t. de belastingen en tarieven in beeld te brengen. ln hetvoorjaarvan 2021 zullen diverse
harmonisatievoorstellen (scenario's) worden voorgelegd aan de colleges/raden van beide gemeenten

Bijlagen
I . Verordening afualstoffenheffing Uden 202 I (Corsanummer 20. I 381 66)
2. Verordening rioolheffing Uden 2021 (Corsanummer 20.138168)
3. Verordening onroerende-zaakbelastingen uden 2021 (corsanummer 20.138169)

4. Verordening parkeerbelastingen Uden 202 I (Corsanummer 20. I 381 70)
5. Verordening staangeld Uden 202t (Corsanummer 20.138173)
6. Verordening reclamebelasting Uden 2021 (Corsanummer 20.133176)
7. Verordening marktgelden Uden 2021 (Corsanummer 20.138180)
8. Verordening begrafenisrechten Uden 2021 (Corsanummer 20.138182)
9. Overzicht tariefsaanpassingen 2021 (Corsanummer 20.I 381 83)
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