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Raadsvergadering
17 december 2020

Agendanummer:

Onderwerp: Vaststellen diverse belastingverordeningen 2021

Steenbergen, 17 november 2020
Aan de raad,
1. Inleiding

Voor 2021 dienen diverse belastingverordeningen door uw raad te worden vastgesteld. De
belastingverordeningen vormen de wettelijke grondslag voor het heffen en innen van gemeentelijke
belastingen.
2. Achtergrond

Met raadsmededeling BM20005394 heeft het college de raad geïnformeerd over het proces voor de
vaststelling van de belastingverordeningen 2021. Daarbij is aangegeven, bij wijze van uitzondering,
de besluitvorming over belastingverordeningen niet tegelijkertijd met de begroting 2021 te laten
plaatsvinden, maar in de raadsvergadering van 17 december 2020.
3. Overwegingen

Een belangrijke reden om de raadsbehandeling te verschuiven naar december is gelegen in de
motie "vervolgonderzoek lokale heffingen". Doel daarbij was het beheersbaar houden van de lokale
lasten voor de burgers.
Om invulling te kunnen geven aan deze motie is het hele palet aan belastingen, heffingen en leges
bekeken. Er is gekeken naar de mate van kostendekking, de tariefstelling, de systematiek van heffen
en de haalbaarheid. Daarbij zijn ook toekomstige ontwikkelingen betrokken. Een goed voorbeeld
daarbij is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023, waarin de gemeentelijke watertaken zijn
betrokken.
In een tweetal sessies is de gemeenteraad meegenomen in het gehele speelveld van gemeentelijke
belastingen. De presentaties hiervan zijn opgenomen als bijlage.
Uit het onderzoek blijkt dat de lokale lasten van Steenbergen voor het overgrote deel worden
bepaald door de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Met ruim 10,6 miljoen euro is dat 880zŵ.
Omdat de raad in eerdergenoemde sessies heeft aangegeven vooralsnog niet aan de OZB te willen
komen (los van de normale en toegestane indexering) heeft het onderzoek zich in deze fase
toegespitst op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het college is voornemens aan dit onderzoek
in 2021 een vervolg te geven en ook de andere belastingen en heffingen (waaronder de OZB) onder
de loep te nemen.

Voorts heeft de raad bij de behandeling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 op 24
september het amendement "Stichting Steenbreek uit het rioleringsplan" aangenomen. Met dit
amendement was in de begroting 2021, paragraaf lokale heffingen (vastgesteld op 5 november
2020) nog geen rekening gehouden. Het amendement is nu wel verwerkt in de rioolheffing.
Alle belastingverordeningen zijn opgesteld in lijn met de geldende wetgeving, jurisprudentie en
feítelijke uitvoeringspraktijk. De wijzigingen van meer dan redactionele aard worden in bijlage 1 bij
dit raadsvoorstel toegelicht. Ook is rekening gehouden met de kaderstelling in de Perspectiefnota
2021. Waar sprake is van een gesloten financiering wordt uitgegaan van 1 DO1#) kostendekking. Dat
geldt voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges. Voor de overige belastingen en
heffingen wordt zoveel mogelijk het inflatiepercentage gehanteerd.
Overweging per verordening
Het grootste deel van de verordeningen is opgesteld in lijn van de bestaande verordeningen. Deze
verordeningen worden hieronder als eerste behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de twee
heffingen waarop het accent heeft gelegen bij het vervolgonderzoek van de lokale heffingen, te
weten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de drie tarieven: een eigenarentarief en een
gebruikerstarief voor niet-woningen en een eigenarentarief voor woningen. Daarbij gelden geen
absolute of relatieve limieten. In 2019 is de macronorm voor de laatste keer toegepast. Dit is een
norm voor de totale opbrengsten OZB in Nederland. De macronorm is in 2020 vervangen door een
benchmark van de woonlasten, uitgevoerd door het COELO.
In het raadsprogramma is aangegeven, dat de OZB maximaal met het inflatiepercentage mag
worden verhoogd. Bij de begroting voor 2021 is uitgegaan van een tariefstijging van 1,6 96.
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Voor elke
afzonderlijke belasting kan een apart percentage worden vastgesteld. Dit is geregeld in artikel 220f
van de Gemeentewet. In 2021 geldt het waardepeil van 1 januari 2020. In 2020 gold het waardepeil
van 1 januari 2019.
Op basis van de op dit moment bekende gegevens is de waardeontwikkeling ten opzichte van
1 januari 2019 als volgt:
* woningen:
stijging van 6,3096
* niet-woningen:
daling van 0,8596
De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen voor 2021 worden, na waardecorrectie:
Woningen
Eigenaren

2020
0,121196

2021
0,115796

Niet woningen
Eigenaren
Gebruikers

0,202096
0,163196

0,207096
0,167196
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Roerende zaakbelastingen
De tarieven voor de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten zijn overeenkomstig de
bovengenoemde tarieven voor de onroerende zaakbelastingen gewijzigd.
Marktgeld
De tarieven zijn met 1,696 geïndexeerd.

vaste standplaats
-t- bijdrage reclame
losse standplaats
+ bijdrage reclame

2020

2021

C 28,00 per m1 per jaar
C 9,00 per jaar
C 2,30 per dag(deel)
C 2,30 per dag(deel)

C 28,50 per m1 per jaar
C 9,15 per jaar
C 2,35 per m1 per dag(deel)
C 2,35 per dag(deel)

Reclamebelasting
Tot en met belastingjaar 2019 bedroeg de reclamebelasting een vast tarief per jaar. Dit tarief werd
elk jaar geïndexeerd met de inflatiecorrectie. Vanaf 2020 is in overleg met het ondernemersfonds
Ons Steenbergen de differentiatie gebaseerd op de WOZ-waarde. Voor 2021 zijn er geen wijzigingen
in de tarieven en de gebiedskaart.
WOZ-waarde

2020

2021

< C 200.000,00
< C 400.000,00
< C 600.000,00
> C 600.000,00

C 500,00
C 650,00
C 800,00
C 950,00

C
C
C
C

500,00
650,00
800,00
950,00

Lijkbezorgingsrechten
De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zullen niet kostendekkend zijn. De reden hiervoor is
dat bepaalde kosten niet meer doorberekend kunnen worden aan de reeds uitgegeven graven.
Om toekomstige nieuwe begravingen niet met deze kosten te belasten wordt voor de resterende
exploitatieperiode een jaarlijks tekort op de algemene dienst geaccepteerd. De tarieven zijn iets
verhoogd vanwege aanpassingen in het uurtarief.
De tarieven voor belastingjaar 2021 zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de
Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2021. Vanwege de grootte van deze tabel, wordt
deze niet afzonderlijk in dit raadsvoorstel opgenomen.
Forensenbelasting
Voorgesteld wordt een indexering toe te passen van 1,696. In de begroting was deze indexering per
abuis niet meegenomen.

Vast bedrag per woning

2020

2021

C 308,00

C 313,00

Toeristenbelasting
Het tarief van C 1,00 per persoon, per nacht was vanaf de invoering per 1 januari 2015 gelijk
gebleven, omdat indexering zou leiden tot een zeer geringe verhoging. Per 1 januari 2020 in de
indexering van afgelopen járen doorgevoerd en is het tarief verhoogd naar afgerond C 1,10 per
persoon per nacht. Omdat indexering nu wederom zou leiden tot een zeer geringe verhoging wordt
voorgesteld het tarief voor 2021 te handhaven op 6 1,10 per persoon per nacht.
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Legesverordening
Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief.
De tarieven zijn deels gebaseerd op tijdsbesteding en externe (Rijks)tarieven. De tijdsbesteding en
externe (Rijks)tarieven zijn gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd.
Rioolheffing en afvalstoffenheffing
In lijn met de wens van de raad is een aantal scenario's uitgewerkt voor het bepalen van de riool- en
afvalstoffenheffing 2021. Hierbij zijn de volgende vertrekpunten gehanteerd. Naast eisen vanuit
geldend beleid, wet- en regelgeving, is hierbij ook de input vanuit de raad meegenomen.
Geen hogere lasten voor de inwoners;
De "klimaatvariant" uit het GRP 2020-2023, rekening houdend met het besluit over
"Steenbreek" op basis van het amendement van D66 van 24 september 2020;
Rioolheffing en afvalstoffenheffing 10007o kostendekkend heffen;
Eenvoudige en gekoppelde heffing-stelsels voor de riool- en afvalstoffenheffing;
Gebruikmaking van gegevens die al beschikbaar zijn (huishoudenomvang, WOZ-waarde,
e.d.);
Lage invoerings- en uitvoeringskosten;
Geen diftar bij de afvalstoffenheffing;
Geen heffing op waterverbruik, of naar watertaak, bij de rioolheffing;
De kosten van de kwijtschelding worden gedekt uit de belastingopbrengst;
Belastingdruk voor de OZB voor eigenaren van woningen op basis van de
begrotingsuitgangspunten voor 2021 (van C 285,00 naar C 289,00).
Op basis van deze vertrekpunten zijn vier scenario's uitgewerkt, waarbij scenario 1 gebaseerd is op
de huidige situatie. Tegenover dit scenario zijn drie andere scenario's afgezet. Er zijn natuurlijk veel
meer scenario's mogelijk. In alle denkbare varianten. Om de keuze niet te complex te maken is het
aantal scenario's beperkt tot vier. Daarbij wordt benadrukt dat de scenario's goed afgewogen
pakketten zijn. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om te "shoppen" uit de verschillende scenario's.
Voorgesteld wordt eventuele bijstellingen mee te nemen bij het opstellen van de
belastingverordeningen voor 2022.
Scenario 1

Dat is het vertrekscenario. De huidige situatie handhaven, maar dan wel met de meest actuele
parameters (kosten, opbrengsten, WOZ-waarden en aantallen huishoudens). In dit scenario valt niet
te ontkomen aan lastenverhoging voor de burgers.
Scenario 2

Dit scenario kenmerkt zich door een verdergaande differentiatie. De volgende principes worden in
dit scenario geïntroduceerd:
De niet woningen (bedrijven) gaan meer betalen voor de rioolheffing; de heffing wordt
gekoppeld aan de WOZ-waarde. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de heffing
Ook de eigenaar (met name de woningcorporaties) gaat meebetalen aan de rioolheffing.
Er wordt bij de niet woningen gewerkt met een minimum en maximumbedrag per object.
Het minimum ligt ongeveer op het huidige bedrag per perceel. Het maximum op het bedrag
van C 1.750,00
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Zolang de WOZ-waarde van het object onder de C 235.000,00 ligt, blijft de rioolheffing gelijk
aan het huidige bedrag. Het maximumtarief geldt bij objecten met een WOZ-waarde van
minimaal C 2,6 miljoen.
Zowel in de rioolheffing als in de afvalstoffenheffing wordt er een verdere differentiatie
aangebracht in de huishoudens. Naast een- en meerpersoonshuishouden wordt het
tweepersoonshuishouden toegevoegd.
Vanuit de gedachte dat de gebruiker betaalt, is voor het brengen van afvalstoffen bij de
milieustraat gekozen voor een "heffing aan de poort". Nu kunnen inwoners onbeperkt afval
brengen. Deze luxe voorziening wordt nu uit de afvalstoffenheffing betaald. Gelet op de
verkeersstroom bij de milieustraat is het realistisch een bedrag van C 3,50 te heffen per keer.
Dat levert C 50.000,00 op. Dat geld hoeft niet meer bij alle gebruikers te worden opgehaald
en dat heeft een positief effect op de heffing. Inwoners betalen uiteraard wel iedere keer dat
er afval wordt aangeboden op de milieustraat.
Het scenario levert positieve effecten op voor de huurder van een woning (de eigenaar gaat
meebetalen voor de rioolheffing), maar ook de eigen woningbezitter met een een- of
tweepersoonshuishouden komen op iets lagere kosten. De eigen woningbezitter met een
meerpersoonshuishouden gaat een klein percentage omhoog (0,770Zo). Het stelsel wordt wel
ingewikkeld door de toename van differentiatie. Daardoor is het moeilijker uit te leggen aan de
inwoners. Ook administratief vraagt het meer inspanningen van de organisatie.
Scenario 3

Dit scenario is de middenweg. De principes van scenario 2 (verleggen van de last van de rioolheffing
naar niet woningen en de eigenaar betaalt mee aan de heffing) blijven overeind. Ook passen we de
"heffing aan de poort" toe bij het aanbieden van afval bij de milieustraat. De differentiatie gaat
minder ver en is eenvoudiger. De niet woningen (bedrijven) betalen een vast bedrag voor de
rioolheffing. De koppeling aan de WOZ-waarde voor niet woningen wordt losgelaten. Ook wordt het
begrip tweepersoonshuishouden losgelaten.
Dit resulteert in een simpel, overzichtelijk en duidelijk stelsel dat grote gelijkenis heeft met de
huidige werkwijze, met dat verschil dat de eigenaar ook gaat bijdragen aan de kosten van de
gemeentelijke watertaken. Voor de meeste huishoudens is er sprake van een daling van de lokale
lasten.
Scenario 4

Dit scenario is gelijk aan scenario 3, maar dan zonder een "heffing aan de poort" van de milieustraat.
Hoewel scenario 3 uit oogpunt van lastenverlichting voor de inwoners het meest aantrekkelijk is
(vrijwel alle huishoudens gaan minder betalen) is het risico aanwezig dat het "heffen aan de poort"
bij de milieustraat zal leiden tot zwerfvuil en daarmee extra kosten voor handhaving.
Voor het opstellen van de verordeningen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing is uitgegaan van
scenario 4. Dit scenario komt tegemoet aan de opdracht in de motie vervolgonderzoek lokale
heffingen. De lasten voor de burger blijven beheersbaar. Daarnaast is er sprake van een scenario
wat eenvoudig is in te voeren en de risico's van zwerfzuil en extra kosten voor handhaving beperkt.
In bijlage 2 is een factsheet opgenomen waarin de vier scenario's in een matrix zijn gezet. Hierin
worden deze gescoord aan de hand van een aantal criteria. Ook wordt inzicht gegeven in de
effecten van de scenario's op de lasten van de burgers en bedrijven (inclusief de woningcorporaties).
In het factsheet wordt afgesloten met een overzicht van de rioolheffing voor bedrijven in de regio.
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Resumerend: het college adviseert voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing te kiezen voor
scenario 4.
Afvalstoffenheffing (scenario 41

Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden

2020

2021

C 292,00
C 389,00

e 298,00
C 397,00

Rioolheffing (scenario 4)
Woningen
Eigenaar
Gebruiker eenpersoonshuishouden
Gebruiker meerpersoonshuishouden
Niet woningen
Eigenaar
Gebruiker

2020

2021

C 159,00
C 159,00

C 59,00
C 70,00
C 93,00

C 159,00

C 111,00
C 148,00

4. Middelen

De belastingverordeningen zijn opgesteld conform de uitgangspunten in de begroting 2021. In de
programmabegroting 2021, paragraaf lokale heffingen, zijn de gemeentelijke belastingen toegelicht.
5. Risico's

Bij het opstellen van de verordeningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
Modelverordeningen, die door de VNG zijn samengesteld. Hiermee wordt het risico, dat een
verordening geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard grotendeels uitgesloten.
De laatste járen zijn de kosten voor inzamelen en verwerken van afval sterk toegenomen.
Vrijwel elk jaar werden gemeenten geconfronteerd met niet beïnvloedbare prijsverhogingen
(bijvoorbeeld belasting op verwerkingskosten, nieuw inzamelcontract e.d.). De begroting
2021 -2024 is opgesteld op basis van de meest recente gegevens (contracten, belastingen
e.d.). Dat geeft een redelijk stabiel beeld op de lasten. Het risico blijft aanwezig dat
gemeenten alsnog worden geconfronteerd met kostenstijgingen. Omdat er geen
egalisatiereserve is, leiden de hogere lasten direct tot een hogere heffing bij de burgers. Dit
geldt in mindere mate voor de rioolheffing, omdat daar sprake is van meer stabiliteit in de
kosten.
6. Communicatie/aanpak

De belastingverordeningen worden op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt, door
deze te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. In de legesverordening wordt niet verwezen
naar zaken of bijlagen die ter inzage moeten worden gelegd in het gemeentehuis.
Na vaststelling van de tarieven wordt infographic opgesteld om ook naar de inwoners op een
laagdrempelige manier inzicht te geven in de lokale lasten.
De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan het raadsvoorstel:
wijzigingsoverzicht verordeningen
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factsheet
presentatie ANG "Een blik op de Lokale Lasten" dd. 16 juni 2020
presentatie ANG "Effectenonderzoek Lokale Lasten - Fase 1"
dd. 11 augustus 2020
11 belastingverordeningen

7. Voorstel

Wij stellen u voor om vast te stellen:
m de Verordening onroerende zaakbelasting Steenbergen 2021',
a de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2021',
* de Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2021' (gebaseerd op scenario 4),
‘ de Verordening rioolheffing Steenbergen 2021' (gebaseerd op scenario 4),
m de Verordening marktgeld Steenbergen 2021’,
» de Verordening reclamebelasting Steenbergen 2021',
« de Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2021' inclusief tarieventabel,
* de Verordening forensenbelasting Steenbergen 2021',
m de Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2021',
* de 'Legesverordening Steenbergen 2021' inclusief bijbehorende tarieventabel en
eenheidsprijzenlijst en
» de 'Intrekkingsverordening hondenbelasting Steenbergen'.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steeríbergen,
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Bijlage 1: Overzicht wijzigingen verordeningen van meer dan redactionele aard

Verordening rioolheffing
Artikel 1: definities
Door aanpassingen in de modelverordening van de VNG en door gewijzigde heffingssystematiek zijn
de definities uitgebreid.
Artikel 3: belastbaar feit en belastingplicht
Nu niet alleen meer van de gebruikers wordt geheven, moet dit artikel uitgebreid worden zodat ook
van eigenaren van zowel woningen als niet woningen kan worden geheven.
Artikel 5: maatstaf van heffing
Voorheen was er alleen het vaste tarief per perceel. Dit artikel is uitgebreid zodat er bij de
gebruikers van woningen onderscheid gemaakt kan worden in een een- en
meerpersoonshuishouden.
Artikel 6: belastingtarief
Voorheen was er slechts 1 vast tarief. Nu zijn er 5 verschillende soorten tarieven opgenomen.
Anikei 9: ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
De gebruikersbelasting blijft hetzelfde: heffen vanaf dat met gebruiker wordt (ook indien dit in de
loop van het belastingjaar is) en eventueel tijdsevenredig verminderen indien men in de loop van
het jaar buiten de gemeente gaat verhuizen of bij overlijden.
Voor de rioolheffing voor de eigenaren wordt de systematiek van de ozb eigenaren gevolgd: degene
die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is ontvangt de aanslag. Bij een verkoop in de loop van
het jaar vindt geen vermindering plaats. Wel kan dit vaak, net als bij de ozb eigenaren, worden
verrekend bij de notaris.

Tarieventabel legesverordening
Titel 1 Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer
Gelet op de grote tekorten in het Sociaal Domein wordt voorgesteld om de kosten van een medisch
advies voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) door te belasten aan de
aanvrager van de GPK. Op deze manier wordt een beroep gedaan op de financiële draagkracht van
de aanvrager. Indien de aanvrager niet in staat is de kosten zelf te dragen wordt er maatwerk
geboden (artikel 8 Legesverordening Steenbergen 2021). Deze wijziging op het gebied van de GPK
brengt een verwachtte besparing van C10.000,00 met zich mee.
Artikel 1.15.3 is dusdanig aangepast dat niet alleen voor de aanvraag van een (GPK), maar ook voor
een eventuele medische keuring leges in rekening kunnen worden gebracht.
Na besluitvorming over de gewijzigde leges GPK zal het uitvoerende team bij Vraagwijzer
geïnformeerd worden over de nieuwe bedragen en worden afspraken gemaakt over de werkwijze
vanaf 2021. Het team is vooraf betrokken bij de totstandkoming van de wijzigingen.
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Titel 1 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
De landelijke tarieven voor de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart worden jaarlijks
vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rijksministerraad
heeft ingestemd met aangepaste tarieven. De aanpassing is echter nog onder voorbehoud van de
goedkeuring door de raad van State. De in de legestarieventabel genoemde tarieven zijn daarom
vooralsnog niet aangepast. Het college heeft de bevoegdheid om deze tarieven, indien nodig, te
zijner tijd te wijzigen (artikel 10, letter b, onderdeel 2 van de Legesverordening).
Titel 1 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
De landelijke tarieven voor de rijbewijzen worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. Uit concept van de RDW blijkt dat er geen wijzigingen zullen zijn. Het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet echter nog goedkeuring geven. De in de
legestarieventabel genoemde tarieven zijn vooralsnog niet aangepast. Het college heeft de
bevoegdheid om deze tarieven, indien nodig, te zijner tijd te wijzigen (artikel 10, letter b, onderdeel 3
van de Legesverordening).
Titel 2 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Binnen de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' (artikel 2.3.3) heeft een
verdere specificatie plaatsgevonden. Er is een apart tarief voor de zover de aanvraag betrekking
heeft op de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit tarief ligt hoger dan het standaard tarief omdat
de benodigde tijd voor de afhandeling van een dergelijke aanvraag ook hoger is. Verder is naast het
standaardtarief een apart tarief opgenomen voor zover de aanvraag betrekking heeft op een
kleinschalige recreatieve activiteit. De tijdsbesteding van deze aanvraag is lager dan voor de
standaard aanvraag.

Eenheidsprijzenlijst legesverordening
Aan de hand van de bouwkosten worden de leges bepaald. Voor de meest voorkomende
bouwwerken is een eenheidsprijs opgenomen in de verordening om de bouwkosten te bepalen en
daarmee de hoogte van de leges. Doel van de eenheidsprijzen lijst is het bevorderen van de
transparantie van de legesheffing en de bouwkosten die hieraan ten grondslag liggen.
Gezien de ontwikkelingen en de toename van de aanvragen voor de bouw van zonneparken, is het
wenselijk om de eenheidsprijzenlijst uit te breiden met een eenheidsprijs per ha. voor zonneparken
(onderdeel 14).
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