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Raadsvergadering
2 0 december 2 0 1 2

Agendanummer

Onderwerp
Belastingverordeningen 2 0 1 3 ;
de verordening Marktgeld 2 0 1 3 , verordening Forensenbelasting 2 0 1 3 , verordening Brandweerrechten
2 0 1 3 , verordening Lijkbezorgingsrechten 2 0 1 3 , verordening Hondenbelasting 2 0 1 3 , verordening Leges
2 0 1 3 met de daarbij behorende tarieventabel en de verordening Reclamebelasting 2 0 1 3 .

Steenbergen; 1 3 november 2 0 1 2
Aan de raad,
1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de verordening Marktgeld 2 0 1 3 , verordening Forensenbelasting 2 0 1 3 , verordening
Brandweerrechten 2 0 1 3 , verordening Lijkbezorgingsrechten 2 0 1 3 , verordening Hondenbelasting 2 0 1 3 ,
verordening Leges 2 0 1 3 met de daarbij behorende tarieventabel en de verordening Reclamebelasting
2 0 1 3 ter vaststelling aan.
2. Achtergrond

In de programmabegroting 2 0 1 3 in de paragraaf lokale heffingen zijn de verschillende gemeentelijke
belastingen toegelicht. De belastingverordeningen zijn opgesteld conform de uitgangspunten in de
begroting 2 0 1 3 en het raadsprogramma. Er is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,5 7o. Dit als
uitgangspunt genomen voor de maximale stijging van de gemeentelijke belastingen.
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De legesverordening is in overleg met de hierboven aangegeven afdelingen tot stand gekomen. Het
uitgangspunt bij leges is dat deze kostendekkend dienen te zijn. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met
een tijdsbesteding per verleende dienst. In enkele gevallen is er een wettelijk tarief en voor sommige
diensten is nog geen tijdsbesteding berekend. De tarieven waarvan geen tijdsbesteding berekend zijn,
zijn verhoogd met 1 . 5 ^ o . Ten aanzien van de thans geldende tarieventabel wordt een wijziging van
nagenoeg alle tarieven voorgesteld.
De leges omgevingsvergunning vormen de belangrijkste inkomstenpost onder de leges. Op basis van de
tarieven 2 0 1 2 komt de opbrengst voor 2 0 1 3 uit op 0 4 0 8 . 9 0 0 , - terwijl 0 5 7 6 . 5 0 0 , - aan kosten zijn geraamd
voor 2 0 1 3 . Hierdoor dienen de leges omgevingsvergunning ten aanzien van bouwactiviteiten verhoogd te
worden met 4 1 Vo om kostendekkend uit te komen. Er zijn in hoofdzaak twee redenen te benoemen
waardoor de verhoging van de bouwleges nodig is:
1 . Verschuiving aanvragen.
2 . Vergunning verlening.
Ad 1. Verschuiving aanvragen
Door de economische crisis is een afname van de vergunningaanvragen die zijn gelegen in de hoger
bouwkosten categorieën te zien. Daarentegen is er een toename bij de kleinere bouwwerken, die behoren
tot de lagere bouwkosten categorieën. Bij de kostendekkendheid van de bouwleges worden de kosten
voor de kleinere bouwwerken deels gedekt door de opbrengsten van de hogere categorieën. Een
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combinatie van de afname van aanvragen in de hogere bouwkosten categorieën en een toename van
aanvragen in de lagere categorieën, zorgt voor een verhoging van de bouwleges.
Ad. 2 Vergunningverlening
Met de komst van de Wabo zijn voor het realiseren van een ruimtelijk project niet langer meerdere,
afzonderlijke vergunningen noodzakelijk. Er is voor het verwezenlijken van een project nog maar één
vergunning nodig namelijk de omgevingsvergunning. Dit in tegenstelling tot vroeger waarbij verschillende
vergunningen werden verleend zoals een bouwvergunning, een sloopvergunning en een
milieuvergunning. Om de aanvraagprocedure te versimpelen, zijn de verschillende vergunningen voor
bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot 1 vergunning: de
omgevingsvergunning. Deze vergunning kan digitaal worden aangevraagd. Het coördineren van deze
aanvragen en het digitaal behandelen zorgt voor een toename van de behandeltijd, vooral bij complexe,
omvangrijkere aanvragen is dit het geval.
Voor bedrijven en burgers biedt digitaal indienen voordelen omdat de indiening eenvoudiger is. Een
dossier hoeft niet meer in veelvoud te worden ingediend waardoor de papierenrompslomp voor de
bedrijven en burgers achterwege kan blijven.
De voorgestelde verhoging werkt in praktijk als volgt uit: bij een verbouwing van 0 50.000,- stijgen de
leges met 0374,- (van 0 911,- naar 0 1.285,-). Op de nationale ranglijst hoogte bouwleges 2012 van de
Vereniging Eigen Huis komen we hiermee ongeveer op de 200 plaats.
e

In de begroting 2013 is in de paragraaf lokale heffingen vermeld, dat voor kassenbouw een lager
percentage naar rato van de bouwsom wordt geheven in verband met het feit dat de bouw van een kas
over het algemeen een repeterend karakter heeft en er minder technische regels vanuit het bouwbesluit
van toepassing zijn dan bij een regulier bouwwerk. Het is toegestaan om voor kassenbouw hetzelfde
percentage te hanteren als voor de overige bebouwing, waardoor de leges voor de overige bebouwing
lager uitkomen. Deze verlaging is echter minimaal, namelijk 1,2^0 verschil in het te betalen legesbedrag.
Voorgesteld wordt om de huidige handelwijze te handhaven.
Naast de bovenvermelde aanpassingen zijn er in de tarieventabel leges opgenomen ten behoeve van
digitale producten. Zelfbediening via internet is de goedkoopste dienstverlening aan de burger. Deze
vorm van dienstverlening, via internet, leidt tot een lager gebruik van de meer arbeidsintensieve kanalen:
telefoon, loket en post. De tarieven van de digitale producten zijn 10 Zo lager dan de gehanteerde tarief
aan de balie. De opgenomen digitale producten zijn:
o

Tarief digitaal

Tarief balie

1 aanvraag ter verkrijging van een vergunning

2
3
4

5

6
7

voor het inzamelen van geld of goederen
(collecteren artikel 5:13 APV)
aanvraag tot het afgeven van een eigen verklaring
de ter zake verschuldigde leges te verhogen met
aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
vergunning voor het organiseren van een evenement
als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening (evenementenvergunning)
ter verkrijging van ontheffing voor het verstrekken van
zwak-alcoholhoudende drank tijdens bijzondere
gelegenheden van zeer tijdelijke aard
toestemming Demonstratie
aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart
als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer (BABW)
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De verordeningen in dit voorstel zullen worden aangepast indien uit de begrotingsbehandeling wijzigingen
voortvloeien.
3. Overwegingen

Niet van toepassing.
4. Middelen

Op basis van de uitgangspunten uit de begroting 2013 gelden voor de forensenbelasting,
hondenbelasting en de reclamebelasting voor 2013 de volgende tarieven:
2012
2013
opbrengst 2013
Forensenbelasting
0 274,0 278,0 9.500,Reclamebelasting
0 490,0 497,0 64.600,Hondenbelasting
0 68,0 69,0 200.000,hoger tarief elke volgende hond
0 5,0 5,Leges omgevingsvergunningen
0 663.500,Voor de tarieven van het marktgeld, brandweerrechten, leges en de tarieven van de lijkbezorgingrechten
wordt verwezen naar de bijgevoegde tarieventabellen.
5. Risico's

Bij het opstellen van de verordeningen wordt gebruik gemaakt van de Modelverordeningen, die door de
VNG zijn samengesteld. Hiermee wordt het risico dat een verordening door de rechter geheel/gedeeltelijk
onverbindend wordt verklaard grotendeels uitgesloten.
6 . Aanpak

Verordeningen worden conform de wettelijke vereisten bekend gemaakt, na melijk door publicatie in een
huis-aan-huisblad. Alle verordeningen worden opgenomen in de regelingenba nk.
7. Voorstel

Wij stellen u voor om de verordening Ma rktgeld 2013, verordening Forensenbela sting 2013, verordening
Brandweerrechten 2013, verordening Lijkbezorgingsrechten 2013, verordening Hondenbela sting 2013,
verordening Leges 2013 met de daarbij behorende tarieventabel en de verordening Recla mebela sting
2013 vast te stellen.
Bekendmaking van deze verordeningen in een huis-aan-huisblad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris
de burgemeester
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